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I

POVZETEK
Voda je zelo pomembna spojina, saj je od nje odvisno celotno življenje. Neposredni izpusti
komunalnih voda, industrijskih odplak v reke in jezera ter pretirana uporaba umetnih gnojil,
pesticidov pa izredno škodujejo vodi. V določenih primerih, ko je na nekem področju
onesnažena voda dlje časa, prihaja do evtrofikacije vodnega sistema. Onesnažena voda lahko
pride tudi v podtalnico in onesnaži pitno vodo. Onesnaženost pa lahko preprečimo z uporabo
čistilne naprave.
V okviru diplomskega dela sem določala količino fosfata v izbranih vzorcih vode. Vzorci so
bili odvzeti v različnih krajih na Gorenjskem. Prisotnost fosfata sem določala s hitrimi testi za
določanje fosfata in spektrofotometrično metodo. Pravilnost spektrofotometrične metode sem
preverila s tem, da sem določila spodnjo in zgornjo mejo določanja, ponovljivost rezultatov in
točnost rezultatov. Koncentracijo sem določala po metodi umeritvene premice in po metodi
standardnih dodatkov. Rezultate sem primerjala z določenimi mejnimi vrednostmi za fosfat.
V okviru metodološkega dela sem pripravila terensko delo, kjer se učenci spoznajo z
eksperimentalnim delom izven laboratorija. Učenci se seznanijo s hitrimi testi za določanje
različnih ionov, raztopljenih v vodi ter določitvijo trdote vode in pH. Terensko delo je
namenjeno učencem 8. in 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Kemija okolja.

KLJUČNE BESEDE:
•
•
•
•
•
•
•

fosfatni ion,
anorganska onesnaževala vode,
organska onesnaževala vode,
hitri test,
spektrofotometrija,
evtrofikacija,
čistilna naprava.

II

ABSTRACT
Water is a very important compound, as the entire life depends upon it. Direct discharges of
municipal water, industrial effluents into rivers and lakes, as well as excessive use of
fertilizers, pesticides are extremely harmful to the water. If water is contaminated for a long
period of time this may lead to eutrophication of the water system in this area. Polluted water
may also leach in the groundwater and contaminate drinking water, which can be prevented
by the use of wastewater treatment plant.
In the thesis I determined the amount of phosphate in selected water samples. Samples were
taken at various sites in Gorenjska. The presence of phosphate was determined using test kit
for the determination of phosphate and spectrophotometric method. I have verified the
accuracy of the spectrophotometric method by determining lower and upper limit of
quantification, reproducibility of the results and trueness of the results. I determined the
concentration of phosphate using the calibration curve method and the method of standard
additions. The results were compared with the limit values for phosphate.
In the context of the methodological work I prepared a fieldwork, where the pupils can learn
about the experimental work outside the laboratory. Pupils are introduced to the test kit for the
determination of various ions dissolved in the water and water hardness and pH
determination. Fieldwork is intended for pupils in 8th and 9th class who are attending elective
Environmental Chemistry.

KEYWORDS:
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•
•
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•

phosphate ion,
inorganic water pollutants,
organic water pollutants,
test kit,
spectrophotometry,
eutrophication,
wastewater treatment plant.

III

KAZALO
1

2

UVOD .............................................................................................................................. 12
1.1

Opredelitev področja in namen dela .......................................................................... 12

1.2

Cilji in hipoteze ......................................................................................................... 12

1.2.1

Cilji ..................................................................................................................... 12

1.2.2

Hipoteze ............................................................................................................. 13

TEORETIČNI DEL.......................................................................................................... 14
2.1

Onesnaženje vode ...................................................................................................... 14

2.2

Posledice onesnaževanja vode ................................................................................... 14

2.3

Organska onesnaževala vode ..................................................................................... 15

2.4

Anorganska onesnaževala vode ................................................................................. 15

2.5

Fosfor ......................................................................................................................... 16

2.6

Fosfatni ion ................................................................................................................ 17

2.7

Kroženje fosforja ....................................................................................................... 17

2.8

Evtrofikacija .............................................................................................................. 18

2.9

Čiščenje onesnaženih voda ........................................................................................ 20

2.9.1

Komunalna čistilna naprava ............................................................................... 20

2.9.2

Rastlinska čistilna naprava ................................................................................. 21

2.10

Predstavitev vzorčnih voda .................................................................................... 24

2.10.1

Tržiška Bistrica .................................................................................................. 24

2.10.2

Mošenik .............................................................................................................. 24

2.10.3

Kokra .................................................................................................................. 25

2.10.4

Rupovščica ......................................................................................................... 25

2.10.5

Belca ................................................................................................................... 25

2.10.6

Blajšnica ............................................................................................................. 25

2.10.7

Čukov bajer / Čukova jama na Bobovku ........................................................... 25

2.10.8

Vodovodna voda Tržič ....................................................................................... 25

2.10.9

Vodovodna voda Kranj ...................................................................................... 26

2.11

Spektroskopska metoda ......................................................................................... 26

2.12

Parametri metode za določanje fosfata v vodi ...................................................... 27

2.12.1

Ponovljivost ........................................................................................................ 27

2.12.2

Spodnja in zgornja meja določanja .................................................................... 27

2.12.3

Točnost ............................................................................................................... 27

2.12.4

Določanje koncentracije po metodi umeritvene premice ................................... 27

2.12.5

Določanje koncentracije po metodi standardnih dodatkov ................................ 28

2.13

Statistična obdelava podatkov................................................................................ 28
IV

3

4

5

2.13.1

Aritmetična sredina ............................................................................................ 28

2.13.2

Standardni odmik ............................................................................................... 28

2.13.3

Relativni standardni odmik ................................................................................ 29

EKSPERIMENTALNI DEL ............................................................................................ 30
3.1

Vzorčna mesta ........................................................................................................... 30

3.2

Analiza vode .............................................................................................................. 34

3.2.1

Materiali in kemikalije ....................................................................................... 34

3.2.2

Uporabljeni instrumenti...................................................................................... 35

3.2.3

Postopki .............................................................................................................. 36

3.2.3.1

Določanje količine fosfata v vodi s hitrim testom ...................................... 36

3.2.3.2

Določanje količine fosfata v vodi s spektrometrično metodo ..................... 36

3.2.3.3

Priprava raztopin za spektrometrično meritev ............................................ 37

REZULTATI IN RAZPRAVA ........................................................................................ 38
4.1

Hitri testi za določanje fosfata v vodi ........................................................................ 38

4.2

Analiza standardnih raztopin ..................................................................................... 40

4.3

Določitev zgornje in spodnje meje merjenja ............................................................. 41

4.4

Meritve za določitev točnosti .................................................................................... 42

4.5

Vzorci vzeti iz narave ................................................................................................ 43

4.5.1

Vzorec A (Belca) ............................................................................................... 44

4.5.2

Vzorec B (Vodovodna voda– Predoslje) ............................................................ 45

4.5.3

Vzorec C (Tržiška Bistrica – Duplje) ................................................................. 46

4.5.4

Vzorec D (pritok Tržiške Bistrice – Žiganja vas) .............................................. 47

4.5.5

Vzorec E (Tržiška Bistrica – Retnje) ................................................................. 48

4.5.6

Vzorec F (Mošenik) ........................................................................................... 49

4.5.7

Vzorec G (Blajšnica) .......................................................................................... 50

4.5.8

Vzorec H (Rupovščica) ...................................................................................... 51

4.5.9

Vzorec I (Kokra) ................................................................................................ 52

4.5.10

Vzorec J (Čukova jama - jezero) ........................................................................ 53

4.5.11

Vzorec K (Vodovodna voda Britof) ................................................................... 54

4.5.12

Vzorec L (Vodovodna voda - Tržič) .................................................................. 55

4.5.13

Primerjava dveh različnih metod za določanje fosfata v vodi ........................... 56

METODOLOŠKI DEL .................................................................................................... 57
5.1

Umestitev vsebine diplomskega dela v učni načrt za Kemijo v devetletni osnovni šoli
………………………………………………………………………………………57

5.1.1

Naravoslovje....................................................................................................... 57

5.1.2

Kemija ................................................................................................................ 57

5.1.3

Izbirni predmeti iz Kemije ................................................................................. 57
V

5.2

Učna metoda .............................................................................................................. 58

5.3

Učiteljeva priprava .................................................................................................... 59

5.3.1

Učni list za učitelja ............................................................................................. 62

5.3.2

Učni list za učenca.............................................................................................. 65

6

SKLEP .............................................................................................................................. 67

7

LITERATURA ................................................................................................................. 69

8

INTERNETNI VIRI ......................................................................................................... 69

9

VIRI ZA SLIKE ............................................................................................................... 71

VI

KAZALO SLIK
Slika 1: Fosfatni ion (Vir: Wikipedia, 2012) ......................................................................................... 17
Slika 2: Kroženje fosforja (Vir: Biologija 6, 1997 ) .............................................................................. 18
Slika 3: Evtrofikacija (Vir: Virtual soil lab modules, 2012 ) ................................................................ 19
Slika 4: Centralna čistilna naprava (Vir: cistilnenaprave.si, 2013) ....................................................... 21
Slika 5: Prerez rastlinske čistine naprave (Vir: Eu-skladi, 2013) .......................................................... 23
Slika 6: Vzorčno mesto jezera Čukova jama na Bobovku (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012) .................. 30
Slika 7: Vzorčno mesto reke Kokra v Britofu pri Kranju (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012) ................... 30
Slika 8: Vzorčno mesto reke Tržiške Bistrice v Dupljah (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012) .................... 31
Slika 9: Vzročno mesto reke Tržiške Bistrice v Retnjah (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012) .................... 31
Slika 10: Vzorčno mesto potoka Mošenik v mestnem jedru Tržiča (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012) ... 31
Slika 11: Vzorčno mesto potoka Blajšnica v Bistrici pri Tržiču (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)......... 32
Slika 12: Vzorčno mesto potoka Belca na Suhi pri Predosljah (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)........... 32
Slika 13: Vzorčno mesto reke Rupovščica na Ilovki pri Kranju (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012) ......... 32
Slika 14: Vzorčno mesto pritoka reke Tržiške Bistrice v Žiganji vasi (Vir: zemljevidi google.si, 2012)
............................................................................................................................................................... 33
Slika 15: Vzorčno mesto odvzema vodovodne vode v Bistrici pri Tržiču (Vir: zemljevidi najdi.si,
2012)...................................................................................................................................................... 33
Slika 16: Vzorčno mesto odvzema vodovodne vode v Britofu pri Kranju (Vir: zemljevidi najdi.si,
2012)...................................................................................................................................................... 33
Slika 17: Vzorčno mesto odvzema vodovodne vode v Predosljah pri Kranju (Vir: zemljevidi najdi.si,
2012)...................................................................................................................................................... 34
Slika 18: Spektrofotometer (Vir: welltechinc, 2013) ........................................................................... 35
Slika 19: Hitri testi za določanje fosfata (Macherey – Nagel) (Vir: Apps laboratories, 2012) ............ 36
Slika 20: Prikaz domače čistilne naprave (Vir: 101 poskus z vodo, 2009) .......................................... 63

KAZALO TABEL
Tabela 1: Najpogostejši škodljivi biološki in kemični agensi v pitni vodi ............................................ 14
Tabela 2: Rezultati prve analize s hitrim testom za določanje fosfata .................................................. 38
Tabela 3: Rezultati druge analize s hitrim testom za določanje fosfata ................................................ 38
Tabela 4: Povprečne vrednosti analiz s hitrim testom za določanje fosfata .......................................... 39
Tabela 5: Povprečna vrednost absorbance za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 v
deionizirani vodi ter standardni in relativni standardni odkloni absorbance ......................................... 40
Tabela 6: Povprečna vrednost absorbance za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 v
vodovodni vodi ter standardni in relativni standardni odkloni absorbance ........................................... 41
Tabela 7: Povprečna vrednost absorbance za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 za določitev
točnosti ter standardni in relativni standardni odkloni absorbance ....................................................... 42
Tabela 8: Povprečna vrednost absorbance za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 ter
izračunane koncentracije iz umeritvenih premic za določitev točnosti meritev .................................... 42
Tabela 9: Predstavitev krajev, datuma, temperature in vremenskih razmer ob odvzemu vzorca vode . 43
Tabela 10: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za potok Belca ............................................................................................................... 44
Tabela 11: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za vodovodno vodo v Predosljah .................................................................................. 45
Tabela 12: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za reko Tržiško Bistrico v Dupljah ............................................................................... 46
Tabela 13: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za pritok Tržiške Bistrice v Žiganji vasi ....................................................................... 47
Tabela 14: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za reko Tržiško Bistrico v Retnjah................................................................................ 48

VII

Tabela 15: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah v potoku Mošenik ......................................................................................................... 49
Tabela 16: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za potok Blajšnica ......................................................................................................... 50
Tabela 17: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za potok Rupovščica ..................................................................................................... 51
Tabela 18: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za reko Kokro................................................................................................................ 52
Tabela 19: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za jezero Čukova jama .................................................................................................. 53
Tabela 20: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za vodovodno vodo v Britofu ....................................................................................... 54
Tabela 21: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za vodovodno vodo v Tržiču......................................................................................... 55
Tabela 22: Primerjava določitev s hitrimi testi in spektrofotometrom .................................................. 56
Tabela 23: Primerjava določitev s hitrimi testi in spektrofotometrom .................................................. 56

KAZALO GRAFIKONOV
Grafikon 1: Povprečne koncentracije P2O5 v vzorcih vode, določene s hitrimi testi ............................ 39
Grafikon 2: Umeritvena premica za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 v deionizirani vodi 40
Grafikon 3: Umeritvena premica za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 v vodovodni vodi . 41
Grafikon 4: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v potoku Belca ................ 44
Grafikon 5: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v vodovodni vodi v
Predosljah .............................................................................................................................................. 45
Grafikon 6: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v reki Tržiški Bistrici v
Dupljah .................................................................................................................................................. 46
Grafikon 7: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v pritoku Tržiške Bistrice v
Žiganji vasi ............................................................................................................................................ 47
Grafikon 8: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v reki Tržiški Bistrici v
Retnjah .................................................................................................................................................. 48
Grafikon 9: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v potoku Mošenik ........... 49
Grafikon 10: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v potoku Blajšnica ........ 50
Grafikon 11: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v potoku Rupovščica .... 51
Grafikon 12: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v reki Kokri................... 52
Grafikon 13: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v jezeru Čukova jama ... 53
Grafikon 14: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v vodovodni vodi v
Britofu ................................................................................................................................................... 54
Grafikon 15: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v vodovodni vodi v Tržiču
............................................................................................................................................................... 55

VIII

1

UVOD

1.1 Opredelitev področja in namen dela
Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. V vodi so prisotna tako organska
kot tudi anorganska onesnaževala. Onesnaževala pridejo v vodo z neposrednimi izpusti
komunalnih voda, industrijskih odplak ter pretirano uporabo umetnih gnojil in pesticidov.
Povečana količina onesnaževal povzroča razne težave v okolju, med njimi je hud problem
evtrofikacija. Glavni povzročitelj evtrofikacije je povečana količina fosforja in nitrata v vodi,
ki je počasi tekoča oziroma stoječa. Čistilne naprave so tiste, ki omogočajo izboljševanje
kakovosti vodnega okolja.
Osnovni namen diplomske naloge je podrobno proučiti količine fosfata v različnih vzorcih
vode z dvema različnima metodama v laboratoriju in vse skupaj podkrepiti s teoretičnimi
osnovami. Namen je dokazati, kako čista oziroma onesnažena je naša voda, katere snovi so
povzročitelji tega onesnaženja in na kakšne načine to lahko preprečimo oziroma očistimo.
Poleg tega pa je prikazana tudi primerjava med dvema različnima kemijskima metodama za
določanje neke snovi v vodi. Uporabljeni metodi sta metoda za določanje fosfata s hitrimi
testi ter spektrofotometrična metoda.
V teoretičnem delu so predstavljene teoretične osnove o onesnaženju vode, o organskih in
anorganskih onesnaževalih, evtrofikaciji, o posledicah onesnaženja in čiščenja onesnaženih
vod, o tem, kaj je to spektrometrija ter kateri parametri so bili uporabljeni pri metodi za
določanje fosfata. Predstavljene pa so tudi vse vode, katerih vzorci so bili odvzeti za
eksperimentalni del naloge.
Tema je vedno bolj aktualna, zato je pomembno, da jo predstavimo učencem v osnovni šoli na
njim primeren način. V metodološkem delu je predstavljen način, kako lahko izpeljemo uro
na terenu.

1.2 Cilji in hipoteze
1.2.1

Cilji

Cilj diplomskega dela je z ustrezno analitsko metodo določiti koncentracijo fosfata v različnih
vzorcih vode. Za določitev je potrebna predhodna preučitev različnih metod. Metode je
potrebno tudi preizkusiti v laboratoriju in na podlagi preizkušanja določiti najbolj ustrezno.
Najbolj primerno bom potem uporabila za analizo svojih vzorcev.
Fosfat in še nekateri drugi ioni, ki jih kot onesnaževala najdemo v vodi, lahko v prevelikih
koncentracijah vplivajo na ekosistem in njegovo delovanje. To bom preučila na podlagi
strokovne literature.
Pripraviti želim tudi metodološki del v obliki priprave naravoslovnega dne za učence v
osnovni šoli. Učenci bi se spoznali z različnimi metodami raziskovanja in preučevanja vode
ter njene okolice.

12

1.2.2
•
•
•
•

Hipoteze
H1: Koncentracija fosfata v vodovodni vodi je v mejah dovoljene koncentracije.
H2: Koncentracija fosfata v rekah presega mejno koncentracijo.
H3: Hitri testi za določanje fosfata v vodi so primerljivi z drugimi analiznimi
metodami.
H4: Prevelike količine fosfata v vodi močno vplivajo na rastline in živali v vodi.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1 Onesnaženje vode
Vode so onesnažene zaradi škodljivih snovi iz zraka, ki se usedajo na površino zemlje, od
koder jih dež spira po površini v podtalnico ali v površinske vode. Povečane količine plinov,
ki z vodo tvorijo anorganske kisline, in nekaterih drugih snovi v zraku, so vzrok za to, da na
Zemljino površino pada kisli dež. Zaradi tega so zakisane površinske in podtalne vode. V
nekaterih primerih se je kislost tako povečala, da je onemogočeno življenje vodnih živali.
Povečana vsebnost kovin v vodi je posledica kislega dežja, ki v večji meri raztaplja kovine, ki
se nahajajo v tleh. (Eržen in sod., 2010)
Povečane obremenitve vode z različnimi organskimi in anorganskimi snovmi nastanejo zaradi
neposrednega izpusta komunalnih voda v reke, jezera in stoječe vode. Zaradi tako onesnažene
vode prihaja v sistemih s počasi tekočo oziroma stoječo vodo do evtrofikacije vodnega
sistema. (Eržen in sod., 2010)
Komunalne odpadne vode so obremenjene tudi z patogenimi mikroorganizmi in organskimi
snovmi, ki lahko povzročajo okužbo živih organizmov. Onesnaževanje voda povzroča tudi
izvajanje kmetijske dejavnosti. Za sodobno kmetijsko proizvodnjo je značilna uporaba
sredstev za pospeševanje rasti in uničevanje škodljivcev ter uničevanje plevela, ki se spirajo v
vodo in s tem lahko ogrožajo zdravje.
Industrijska proizvodnja potrebuje veliko vode za delovanje in s tem obremenjuje te vode z
različnimi kemičnimi snovmi, ki se uporabljajo v proizvodnji. Zaradi neustreznega čiščenja
tehnoloških odpadnih voda pride do obremenjevanja vode, v katero se tehnološke odpadne
vode iztekajo. (Eržen in sod., 2010)

2.2 Posledice onesnaževanja vode
Onesnažena voda lahko povzroči različne posledice. Zaradi onesnažene vode, ki je namenjena
pitju, lahko ob mikrobiološkem onesnaženju pride do širjenja nalezljivih bolezni. »V
nekaterih predelih sveta, kjer primanjkuje zdravstveno ustrezne pitne vode, je do 80 % vseh
obolenj in do ena tretjina vseh smrti posledica uživanja onesnažene vode. Vsako leto umre v
svetu 3 milijone ljudi zaradi uživanja zdravstveno neustrezne vode. Samo v Evropi še vedno
120 milijonov ljudi ne uživa varne pitne vode.« (Eržen in sod., 2010)
V tabeli 1 so predstavljeni najpogostejši škodljivi biološki agensi in kemične snovi, ki
slabšajo kvaliteto pitne vode. »Če je voda obremenjena z določenimi kemičnimi snovmi,
lahko pride do zastrupitve tistih, ki to vodo uživajo. Bolj pogosto pa so količine teh snovi
nizke in ne povzročajo takojšnih zdravstvenih težav, ampak se te pojavijo šele po
dolgotrajnem uživanju take pitne vode.« (Eržen in sod., 2010)
Tabela 1: Najpogostejši škodljivi biološki in kemični agensi v pitni vodi

Biološki agensi
Bakterije
• Shigella, Salmonella, E.coli;
• Streptokok
fekalnega
(enterokok),
Legionella

Kemični agensi
• nitrati
• svinec
izvora
• arzen
spp.,
• živo srebro
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Pseudomonas aeruginosa;
Virusi
• Virus hepatitisa
ECHO, rotavirusi;

A,

Coxsackie,

Paraziti
• Cryptosporidium spp., Eutamoeba
histolytica, Giardia lamblia;

•
•
•
•
•
•

PAH
fosfor
pesticidi
herbicidi
mineralna gnojila
PCB

(Vir: WHO Water and Health)

2.3 Organska onesnaževala vode
Pesticidi
Pesticidi ali sredstva za varstvo rastlin so kemične spojine, ki se uporabljajo za zatiranje
škodljivcev rastlin, mikroorganizmov in plevelov. Po kemični sestavi so anorganske ali
organske spojine. Glede na vrsto organizma, ki jih zatirajo, delimo pesticide na: baktericide,
fungicide, insekticide, herbicide, algicide, nematocide, moluskicide in rodenticide. (Novak in
Maček, 1990)
Herbicidi
Kemične snovi, namenjene zatiranju rastlin imenujemo herbicidi. Z njimi poskušamo
kemično zatreti na kopnem rastoče plevelne enoletnice in večletnice, včasih tudi vodne
rastline in alge. Herbicidi delujejo tako, da prodrejo v plevele in onemogočijo delovanje
encimov, ki uravnavajo življenjske procese. (Lešnik, 2007)

2.4 Anorganska onesnaževala vode
Nitratni ion
»Nitratni ioni (NO3-) so pogosto prisotni v naravnih vodnih telesih, ker so končni produkt
aerobne razgradnje organskih dušikovih spojin. Nitratni ion je potrebna hranilna snov za
fotoavtotrofne organizme, saj ga le-ti asimilirajo in vgrajujejo v lastne celične proteine.
Naravni viri nitratov v površinskih vodah so spiranje površin, odmrli deli rastlin in živali ter
vulkanske kamnine. V neonesnaženih vodah so sezonske spremembe nitratov posledica
primarne produkcije in odmiranja organizmov, vendar vrednosti običajno ne presegajo 1 mg/l.
Koncentracije nad to mejo so posledica spiranja gnojenih kmetijskih površin, zato so v
predelih z večjim deležem kmetijskih površin ob vodotokih večje tudi količine nitratov v
vodi. Vrednosti običajno ne presegajo 10 mg/l. Prisotnost višjih koncentracij nitratov v
vodnem okolju nakazuje prisotnost komunalnih in industrijskih odpadnih voda. Vrednosti
dosegajo 25 mg/l, v primerih ekstremnega onesnaževanja pa tudi 900 mg/l. V jezerih
vrednosti nad 1 mg/l stimulirajo rast alg, kar nakazuje možne probleme, povezane z
evtrofnostjo. Odmiranje alg, ki sledi, povzroča sekundarne spremembe kakovosti vode,
predvsem znižanje koncentracije raztopljenega kisika in povečanje števila bakterij, tudi
patogenih.« (Urbanič in Toman, 2003)
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»V podtalnici so nitrati rezultat spiranja iz tal. Na nekaterih območjih se višje vrednosti
koncentracije nitratov v pitni vodi pojavljajo zaradi intenzivnejšega gnojenja kmetijskih
površin z mineralnimi gnojili v zadnjih 30 letih. Visoke koncentracije v pitni vodi
predstavljajo nevarnost predvsem za dojenčke, mlajše od 3 mesecev. pH v njihovem želodcu
je višji kot pri odraslih ljudeh in favorizira mikrobno redukcijo nitratov v nitrit. Nitriti se
transportirajo v kri. Nitritni ion se veže na hemoglobin in tvori methemoglobin, ki pa ni
prenašalec kisika. Sprememba hemoglobina v methemoglobin ni edina nevarnost za ljudi, saj
nitrit v želodcu reagira tudi z amini in tvori potencialno kancerogene snovi. Med njimi so
najnevarnejši nitrozamini. Zaradi potencialne nevarnosti nitratov v pitni vodi Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO) priporoča 50 mg/l za zgornjo mejo vrednosti nitratov v pitni
vodi.« (Urbanič in Toman, 2003)
Amonijev ion
Kot končni produkt pri razgradnji organskih snovi heterotrofnih bakterij se v glavnem tvori
amonijak. V vodi je v glavnem prisoten kot NH4+ in kot nedisociran NH3. Ta je za mnoge
vodne organizme, posebej za ribe, zelo strupen. Razmerje med NH4+ in NH3 je določeno s pH
in temperaturo. (Vrhovšek in Korže, 2008)
Nitrat je najbolj pomembna dušikova spojina v organsko neonesnaženih tekočih vodah. V
onesnaženih pa je v znatnih količinah prisoten amonijak, ki oksidira preko nitrita v nitrat. V
vodotoku z dobrimi čistilnimi sposobnostmi se po organskem onesnaženju poveča vsebnost
nitrata. (Vrhovšek in Korže, 2008)
Fosfatni ion

2.5 Fosfor
»Fosfor je kemijski element V. glavne skupine periodnega sistema. V zemeljski skorji (skupaj
z ozračjem) ga je 0,19 %. Fosfor je nekovina. Nastopa v treh alotropskih modifikacijah: beli,
rdeči in črni fosfor.« (Leksikon Cankarjeve založbe, Kemija, 1988)
Fosfor je esencialno hranilo za žive organizme in omejujoč dejavnik rasti rastlin, vključno s
cianobakterijami. Od njega je odvisna primarna produkcija v vodnih telesih. (Urbanič in
Toman, 2003)
Neonesnaženi pritoki vode, ki ne tečejo preko gnojenih površin, običajno vsebujejo zelo malo
ali nič fosforja. Po drugi strani pa potoki, ki tečejo po gnojenih površinah, vsebujejo znatne
količine fosforja. (Vrhovšek in Korže, 2008)
»V jezerih in tekočih vodah se nahaja fosfor v treh frakcijah:
• raztopljeni anorganski fosfat (ortofosfat PO43-) in polifosfati,
• raztopljeni organski fosfat,
• partikulatni organski fosfat, vgrajen v organizme in detritus.« (Vrhovšek in Korže,
2008)
»Pretvorbe med temi spojinami v vodnih telesih potekajo kontinuirano v odvisnosti od
razgradnje in sinteze organskih spojin ter oksidacije anorganskih spojin. Naravni viri fosforja
so preperele kamnine, ki vsebujejo fosfor, in razgrajene organske snovi. V vodi je fosfor
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redko prisoten v višjih koncentracijah, predvsem zaradi aktivnega privzemanja primarnih
producentov.. V neobremenjenih vodnih telesih koncentracije ne presegajo vrednosti 0,1 mg/l.
Kmetijske
metijske površine prispevajo k povišanim koncentracijam v vodotokih. V vodotokih, ki
tečejo
ejo skozi ekstenzivna kmetijska območja,
obmo ja, se vrednosti povzpnejo na 0,25 mg/l, povišanje
pa povzročijo
ijo komunalne in industrijske odpadne vode. V anoksičnih
anoksi nih razmerah se fosfor
f
iz
usedlin sproščaa v sloje stoječe
stoječ vode tik ob dnu, zato so tam njegove koncentracije višje.«
(Urbanič in Toman, 2003)
Fosfor je bistvena komponenta kroženja med živo in neživo naravo v vodnih telesih, zato je
vključen v vrednotenje trofičnega
trofič
stanja vodnih teles in program monitoringa.
mo
Visoke
koncentracije v vodnih telesih nakazujejo prisotnost onesnaževal, pospešujejo produktivnost
alg in s tem tudi evtrofikacijske procese. (Urbanič in Toman, 2003)

2.6 Fosfatni ion
Fosfati so soli fosforjeve
jeve kisline. Fosfatni ion z empirično formulo PO43- ima molekulsko
maso 94,97 g/mol. Sestoji iz enega centralnega fosforjevega atoma,
atoma obkroženega s štirimi
kisikovimi atomi v obliki tetraedra.
Uporablja se kot umetno gnojilo, v pralnih praških, sredstvih zoper rjo in
i za zatiranje
škodljivcev.
Meja fosfata za pitno vodo je bila po direktivi EU Drinking Water Directive (Council
3
Directive 80/778/EEC) določena kot 0,4 mg/l za P2O5 in 0,27 mg/l za PO43. (EEA, 2013)
V novi direktivi (Council Directive 98/83/EC) pa je meja za fosfat v pitni vodi izpuščena in
prepuščena posameznim članicam,
lanicam, vendar pa Slovenija nima posebnega predpisa glede tega,
tega
3zato bom v diplomi upoštevala mejo 0,4 mg/l za P2O5, in 0,27 mg/l za PO4 . (Offical Journal
of the European Communities, 2013)

Slika 1: Fosfatni ion (Vir: Wikipedia, 2012)

2.7 Kroženje fosforja
Potovanje fosforja med zemeljsko skorjo,
skorjo vodnimi telesi in organizmi je proces, ki ga
imenujemo kroženje fosforja.. Fosfor se sprošča v obliki topnih fosfatov med preperevanjem
in izpiranjem magmatskih in sedimentnih kamnin na kopnem inn v globinah morja.
(Wikipedia, 2013)
Fosfor vstopa v rastline preko korenin v obliki fosfatnih ionov, PO43- in HPO42-. Potreben je
zaa izgradnjo nukleinskih kislin, fosfolipidov, ATP in NADPH + H+ v živih bitjih.
bitjih V vodo in
tla se vrača pri bakterijski razgradnji
gradnji organskih fosforjevih spojin. (Tarman, 1997)
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Živali v naravi z iztrebljanjem sproščajo fosfor, ki se odplavlja s padavinami v reke, iz njih v
morja, kjer se nabira v usedlinah, navadno za dolga geološka obdobja. Z geološkim
dviganjem skladov pridejo s fosforjem bogate kamnine znova na površino. (Tarman, 1997)
Človek vnaša motnje v fosforjev cikel s prekomerno uporabo fosfornih gnojil. To ima za
posledico večje količine fosforja kot onesnaževala v vodnih telesih. Ta povzroča
evtrofikacijo, ki opustoši vodni ekosistem. (Wikipedia, 2013)

Slika 2: Kroženje fosforja (Vir: Biologija 6, 1997 )

2.8 Evtrofikacija
Evtrofikacija je proces, pri katerem v vodnem telesu, zlasti stoječih vodah (jezerih) narašča
količina organskih in anorganskih snovi. Vzroki za evtrofikacijo so naravni in umetni. Dušik
in fosfor sta glavna povzročitelja pospešene evtrofikacije jezerskega okolja. V daljšem
obdobju se v jezeru njuna količina in medsebojno razmerje spreminjata. (Ećimović in sod.,
1998)
»Posledice naraščanja količine fosforja in dušika se najprej odražajo na primarnih
proizvajalcih organskega materiala. Z naraščanjem hranilnih snovi v jezeru se povečujejo tudi
parametri, kot so: gostota in biomasa fitoplanktona, količina klorofila in skupni organski
ogljik. Spreminja se tudi vrstni sestav primarnih producentov. V nizko produktivnem jezeru v
fitoplanktonskih združbah prevladujejo Hrysophyceae in Cryptophyceae, v visoko
produktivnem pa Chlorophyceae in Euglenophyceae. Sezonska dinamika fitoplanktonskih
vrst je v nizko produktivnem jezeru konstantna, v visoko produktivnem jezeru pa se občasno
pojavlja cvetenje alg, kar pomeni, da začne prevladovati določena vrsta. Fitoplanktonske vrste
so osnova večine prehranjevalnih verig in od njih so odvisni tudi sekundarni producenti.
Povečanje primarne produkcije preko prehranjevalnih verig vpliva tudi na povečanje
sekundarne produkcije. Povečanje biomase v jezerskem ekosistemu povzroči niz verižnih
sprememb. Vedno več odmrlega organskega materiala tone proti dnu. Dvigovanje dna pomeni
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povečevanje plasti vode z višjo temperaturo. Sprememba temperature poveča aktivnost
aerobnih bakterij, ki razkrajajo organski material. Posledica aerobne razgradnje pa je
pomanjkanje kisika v globinski plasti in tvorba H2S. Deficit kisika pa še poslabša stanje, saj se
v anaerobnih razmerah iz sedimenta začne sproščati fosfor, ki sodi med glavne generatorje
evtrofikacije. « (Ećimović in sod., 1998)
»Alpska jezera imajo globinsko plast večjo kot površinsko. Obrežne rastline so redke, gostota
planktona je nizka, čeprav je število vrst lahko veliko. Zaradi nizke produktivnosti je v
globinski plasti dovolj kisika. Koncentracija hranilnih snovi (fosfatov, nitratov, amonijaka in
silicija) je majhna, cvetenje planktona se pojavlja redko, prozornost vode je velika. Večina
evtrofnih jezer je plitvejših in so ostala relativno nespremenjena vse od svojega nastanka.
Obrežna vegetacija je bogata, koncentracija planktona visoka, cvetenje pa karakteristično.
Prozornost je nizka.« (Ećimović in sod., 1998)
V Evropi narašča število jezer z nižjo vsebnostjo fosforja in večjo prosojnostjo. Najbolj znana
slovenska jezera, Blejsko in Bohinjsko, se razlikujeta po vsebnosti fosfata v vodi. Blejsko
jezero je pred začetkom delovanja natege v 80. letih in delno sanacijo kanalizacije vsebovalo
povprečno 73 µg P/L. Takoj po začetku delovanja natege in izboljšanja kanalizacije se je
vsebnost fosforja začela zmanjševati. V zadnjem desetletju je povprečna letna koncentracija
fosforja znašala 12,6 µg P/L, kar je mnogo manj kot pred 30 leti. Občasno se vnos fosforja v
Blejsko jezero še vedno poveča, kar lahko opazimo kot »cvetenje« fitoplanktona. To je bilo
posebej izrazito v letih 2009 in 2010. (ARSO / KOS, 2013)
Bohinjsko jezero je oligotrofno, pretočno alpsko jezero, kjer so vplivi človeka razmeroma
blagi. Povprečna vrednost fosforja je nizka (manj kot 5 µg P/L). Ocena stanja fitoplanktona je
ocenjena kot zelo dobra. (ARSO / KOS, 2013)
S fosforjem so najbolj obremenjeni zadrževalniki v osrednji in severovzhodni Sloveniji.
Razlog za to je lega v območju z intenzivno kmetijsko izrabo tal in ne povsem urejeno
komunalno infrastrukturo. Po visoki povprečni vsebnosti fosforja (nad 100 µg P/L) izstopajo
naslednja jezera: Perniško, Ledavsko in Gajševsko jezero. Velik delež obremenitve s
fosforjem in hranili v zadrževalnikih predstavlja intenzivna ribiška dejavnost. (ARSO / KOS,
2013)
Velensko in Družmirsko jezero sta umetni jezeri, ki sta znatno obremenjeni. Velenjsko jezero
ima povprečno vsebnost fosfata kar 51 µg P/L (v letih 2007 - 2012). Družmirsko jezero pa 50
µg P/L v letu 2010, v letih 2011 in 2012 pa se je vsebnost fosfata za polovico zmanjšala.
(ARSO / KOS, 2013)

Slika 3: Evtrofikacija (Vir: Virtual soil lab modules, 2012 )
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2.9 Čiščenje onesnaženih voda
Čiščenje odpadne komunalne vode je v današnjem času nujnost, če želimo ohraniti naravno
ravnotežje. Najpomembnejše ukrepe za izboljšanje kakovosti vodnega okolja predstavljajo
čistilne naprave. Njihov namen je zmanjševanje motenj v okolju, kamor se iztekajo odpadne
vode, z zagotavljanjem procesov razgradnje snovi in odstranjevanjem suspendiranih snovi,
patogenov in toksičnih snovi. Negativni vplivi odpadnih vod se z uporabo čistilnih naprav
močno zmanjšajo. (Urbanič in Toman, 2003)
Na osnovi fizikalnih, kemijskih in biotskih procesov poteka čiščenje odpadnih voda. Procesi
lahko potekajo posamično ali skupaj, odvisno od vrste in količine odpadnih voda ter njihove
obremenitve. (Urbanič in Toman, 2003)
2.9.1

Komunalna čistilna naprava

V greznicah, biofiltrih ali aerobnih sistemih za čiščenje nastajajo odplake, ki jih je potrebno
prečistiti. Z mesta nastanka, odplake speljemo po cevnem sistemu s pomočjo črpalke do
komunalne čistilne naprave. Industrijski viri odpadnih voda pa zahtevajo bolj natančne in
posebne postopke čiščenja. Lokalna skupnost v svojih odlokih določa obveznosti ravnanja s
komunalnimi odpadnimi vodami na podlagi določil zakona.
Čiščenje odplak poteka v treh fazah: primarna, sekundarna in terciarna stopnja čiščenja.
Primarna stopnja čiščenja
Primarna stopnja čiščenja odpadnih voda obsega predvsem mehanske procese precejanja in
usedanja delcev. Voda se najprej preceja skozi rešetke, ki zadržijo večje organske delce,
kateri se kasneje odložijo na odlagališču odpadkov. (Urbanič in Toman, 2003) Medtem ko
olje, maščobe in lažji delci splavajo na površje. Usedlino in plavajočo snov odstranimo.
(Wikipedia, 2013) Delno očiščena voda nato teče v usedalnik, kjer se usedejo delci večji od
0,1 mm in pride do delne razgradnje organskih snovi. Primarni stopnji sledi sekundarna
stopnja čiščenja. (Urbanič in Toman, 2003)
Sekundarna stopnja čiščenja
Ta stopnja čiščenja vključuje predvsem biokemijske procese razgradnje s ciljem, da se
zmanjša količina vseh organskih snovi v vodi. Razlikujemo aerobno in anaerobno biološko
čiščenje. (Urbanič in Toman, 2003)
»V aerobnih bioloških postopkih organizmi biokemijsko razgradijo organske snovi v
nizkomolekularne organske snovi in v končni fazi oksidirajo do anorganskih. Aerobno
biološko čiščenje je posnemanje naravnega biološkega samočiščenja, značilnega za naravne
vodotoke. V naravi je biološko samočiščenje popolno, saj sodelujejo vse glavne skupine
organizmov. To so primarni producenti, porabniki in razgrajevalci.
Na sekundarni stopnji v bioloških čistilnih napravah ni primarnih producentov, zato je
čiščenje nepopolno. Očiščena voda je razbremenjena le organskih snovi, vsebuje pa nutriente.
Za odstranitev nutrientov se pri čiščenju odpadnih voda uporablja tudi terciarna stopnja
čiščenja.
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Nosilci aerobnega biološkega čiščenja so organizmi oziroma aktivna biomasa. Razlikujemo
dva tipa biomase in glede na to dva tipa bioloških čistilnih naprav, in sicer naprave z
razpršeno biomaso in naprave s priraslo biomaso.« (Urbanič in Toman, 2003)
V čistilnih napravah z razpršeno biomaso (aktivno blato) posnemajo dogajanja v prosti vodi,
vendar je v njih povečana koncentracija različnih organizmov. V čistilni napravi s priraslo
biomaso pa so organizmi pritrjeni na polnilo (biofilm). Osnovne značilnosti delovanja teh
čistilnih naprav pa izhajajo iz dogajanja na rečnem dnu in so posnetek biološkega
samočiščenja. (Urbanič in Toman, 2003)
Anaerobni postopki pa potekajo v odsotnosti kisika in temeljijo na metanogenezi. Produkt
biokemijske razgradnje so nizkomolekularne organske snovi in v končni fazi plini, imenovani
bioplin s plinoma metan in vodik. Ti postopki so se uveljavili kot sekundarni postopki
stabilizacije blata z aerobnih čistilnih stopenj in kot primarni postopki čiščenja industrijskih
odplak z organskimi odpadnimi snovmi. (Urbanič in Toman, 2003)
Terciarna stopnja čiščenja
Terciarna stopnja čiščenja je v veliki meri odvisna od uspešnosti čiščenja na predhodnih
stopnjah. Uporabimo jo, kadar želimo odstraniti ali zmanjšati količino določenih snovi v
odpadnih vodah, preden te vode izpustimo v naravno okolje. Običajen razlog za uvedbo te
stopnje so previsoke vrednosti biokemijske potrebe po kisiku, amonija, nitratov, fosfatov in
suspendiranih snovi. Različne biološke filtre, modificirane procese čiščenja z aktivnim blatom
za odstranjevanje nitratov in fosfatov ter ionske izmenjevalce za anorganske ione uporabljajo
za zmanjšanje vrednost prej naštetih snovi. Rastlinske čistilne naprave so pogosto vključene
pri terciarnem delu čiščenja. V večini primerov pa jih lahko najdemo tudi kot samostojni
čistilni sistem. (Urbanič in Toman, 2003)

Slika 4: Centralna čistilna naprava (Vir: cistilnenaprave.si, 2013)

2.9.2

Rastlinska čistilna naprava

Rastlinske čistilne naprave posnemajo samočistilne sposobnosti naravnih močvirij. V takih
čistilnih napravah je umetno vzpostavljen sistem s katerim so načrtovane in kontrolirane
intenzivne interakcije, ki se dogajajo med rastlinami, mikroorganizmi ter substratom s
primarno funkcijo čiščenja odpadnih voda. To so procesi, ki se v naravi neprestano vršijo in
jih človek lahko dograjuje ali izpopolnjuje v naravi sami s pomočjo ekoremediacij v okviru
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revitalizacijskih ukrepov (z dodajanjem gramoza, dosajevanjem rastlin za določene namene in
z uravnavanjem pretoka). (Vrhovšek in Korže, 2008)
Za čiščenje odpadnih oz. onesnaženih voda lahko uporabimo več različnih sistemov:
•
•
•
•
•
•
•

sistem s površinskim tokom vode;
sistem s prosto plavajočimi makrofiti;
sistem z ukoreninjenimi emergentnimi makrofiti;
sistem z ukoreninjenimi plavajočimi in potopljenimi makrofiti;
sistem s podpovršinskim tokom;
sistemi s horizontalnim podpovršinskim tokom;
sistemi z vertikalnim podpovršinskim tokom; (Vrhovšek in Korže, 2008)

Glavni dejavniki čiščenja vode so:
•
•
•

vegetacija,
mikroorganizmi,
substrat. (Vrhovšek in Korže, 2008)

Vegetacija
»Koreninski sistemi stabilizirajo substrat, upočasnjujejo tok vode, večajo prevodnost in
izločajo kisik. Za makrofite v rastlinski čistilni napravi so primerne vodne rastline, zmožne
tolerance do visoko in različno obremenjenih odpadnih voda (rodovi: Phragmites, Typha,
Juncus, Scirpus, Carex). Korenine in rizomi teh rastlin so votli in vsebujejo z zrakom
napolnjene kanalčke, ki so povezani z atmosfero. Tako rastlina zagotavlja kisik za procese v
poplavljenih delih, hkrati pa nekaj kisika oddaja v svojo okolico.« (Vrhovšek in Korže, 2008)
Ob izbiri rastline moramo upoštevati primernost za čiščenje ciljnih odpadnih voda in
doseganje ostalih želenih učinkov, zato ker imajo različne rastline svoje prednosti in slabosti.
Primernost uporabe določenega makrofita pogojujejo dejavniki kot so: globina vode,
tolerančno pH območje, hrana za živali in estetska vrednost. (Vrhovšek in Korže, 2008)
»Primerjave odstranjevanja dušika in fosforja v vegetacijskih in nevegetacijskih gredah so
potrdile velik pomen rastlin pri tovrstnih čistilnih napravah.« (Vrhovšek in Korže, 2008)
Mikroorganizmi
»Mikroorganizmi pomembno sodelujejo pri transformacijah ogljika, dušika, železa in žvepla.
Na mikrobne procese vplivajo koncentracije reaktantov, redoks potencial in pH. Pomembni so
tudi zaradi vplivov na kemizem substrata. «(Vrhovšek in Korže, 2008)
Substrat
»Substrat omogoča filtracijo, sedimentacijo in sorpcijo raztopljenih in suspendiranih snovi,
patogenih organizmov, dušika, fosforja in kovin. Prav tako omogoča precipitacijo fosforja in
kovin. Fizično omogoči ukoreninjenje rastlin in površino za naselitev mikroorganizmov.
Pomembne lastnosti substrata so tako kapaciteta kationske izmenjave, pH, električna
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prevodnost, redoks potencial, površina substratnih delcev in pripadajoč naboj.« (Vrhovšek in
Korže, 2008)
»Manjši delci substrata preko sedimentacije in adsorpcije bolje odstranjujejo dušik kot večji,
medtem ko je pri fosforju pomembnejša sestava. « (Vrhovšek in Korže, 2008)
Čistilni proces v rastlinski čistilni napravi
Fizikalni, kemični in biološki procesi v rastlinski čistilni napravi se pričnejo odvijati ob
vstopu vode v napravo. Povezan sistem obdelave onesnažene vode tvorijo substrat, rastline in
področja mikrobne aktivnosti v obliki biofilmov. (Vrhovšek in Korže, 2008)
»Mehanizmi čiščenja so številni, med seboj povezani in vključujejo:
• usedanje suspendiranih netopnih delcev;
• filtracijo in kemično precipitacijo preko kontakta vode s substratom in rastlinami;
• kemične transformacije;
• adsorpcije in ionske izmenjave preko površine rastlin, substrata, sedimenta in
rastlinskega odpada;
• razpad in transformacijo polutantov in nutrientov preko mikroorganizmov in rastlin;
• pedacijo in naravno odmiranje patogenov.
Pomembne biološke reakcije, ki potekajo v okolju rastlinske čistilne naprave, so fotosinteza,
respiracija, fermentacija, nitrifikacija, denitrifikacija in mikrobiološko odstranjevanje
fosforja.« (Vrhovšek in Korže, 2008)

Slika 5: Prerez rastlinske čistine naprave (Vir: Eu-skladi, 2013)

Odstranjevanje fosforjevih spojin
»Transformacije fosforjevih spojin pri čiščenju odpadnih voda v rastlinski čistilni napravi
vključujejo adsorpcijo, desorpcijo, obarjanje, raztapljanje, rastlinski in mikrobni prevzem,
fragmentacijo, izluženje, mineralizacijo, sedimentacijo in zasipanje. Pri rastlinski čistilni
napravi s podpovršinskim tokom igra najpomembnejšo vlogo sorpcija fosforja na substrat,
zato je pomembna izbira substrata z visokim sorpcijskim potencialom, ki se ohranja skozi
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daljše časovno obdobje. Pomembna karakteristika substrata pri adsorpciji fosfata je vsebnost
kalcija. Visoka vsebnost kalcija veča možnost obarjanja fosforja kot kalcijevega fosfata, še
posebej v rahlo alkalnih razmerah značilnih za komunalne odpadne vode. Pri bolj kislih
odpadnih vodah je za obarjalne reakcije pomembnejša vsebnost železa in aluminija v
substratu. «(Vrhovšek in Korže, 2008)
»Najpomembnejše značilnosti rastlinske čistilne naprave so:
•
•
•
•
•

učinkovito odstranjuje spojine dušika, fosforja, težkih kovin in drugih strupenih snovi
iz odpadnih vod ter varuje podtalnico, pitne vode, vodotoke in jezera,
učinkovito zmanjšuje število fekalnih in drugih bakterij,
za delovanje nista potrebni niti energija niti strojna oprema,
obratovanje in vzdrževanje je enostavno in brez večjih stroškov,
prečiščena voda se lahko večnamensko uporabi.« (eu-skladi.si, 2013)

»Najprimernejše so za:
•
•
•
•
•

čiščenje voda iz naselij, kmetij, farm, turističnih kompleksov, naravnih parkov;
za čiščenje odpadnih voda individualnih hiš, še zlasti, če je priključek na kanalizacijo
oddaljen;
čiščenje izcednih voda iz deponij in drugih voda s strupenimi snovmi (pesticidi,
fenoli…),
čiščenje industrijskih odpadnih voda manjših obratov,
terciarno čiščenje pri obstoječi čistilni napravi.« (eu-skladi.si, 2013)

2.10 Predstavitev vzorčnih voda
2.10.1 Tržiška Bistrica
Reka Tržiška Bistrica je 27 km dolga reka, ki izvira nad naseljem Jelendol v Karavankah ob
slovensko – avstrijski meji. Teče skozi Tržič, kjer je ob strugi reke postavljenih tudi več
industrijskih obratov. Podjetja imajo urejeno odvodnavanje tehnoloških odpadnih voda in so
priključena na kanalizacijo, prav tako so priključene na kanalizacijo večstanovanjske hiše ob
reki oziroma njeni bližini. Kanalizacija pa je priklopljena na centralno čistilno napravo na
Brezovem. Iz Tržiške Bistrice sem odvzela tri vzorce vode na treh različnih lokacijah. Prva
lokacija je bila v Retnjah, naslednja v Dupljah in nato še v Žiganji vas. Vzorci so bili vzeti
izven mesta, za čistilno napravo, v različnih vaseh. Ob reki so tudi polja, kmetije in hiše. Reka
Tržiška Bistrica se v bližini Podbrezja kot levi pritok izliva v Savo. Porečje je dolgo 146 km².
Reka je bogata z ribami, predvsem postrvmi. (Wikipedia, 2012)
2.10.2 Mošenik
Desni pritok Tržiške Bistrice je gorski potok Mošenik, ki izvira v okolici prelaza Ljubelj v
Karavankah in teče po Šentanski dolini do Tržiča. Vzorec potoka Mošenik sem odvzela v
središču mesta Tržič med hišami in bloki, kjer še niso vsi uporabniki priključeni na
kanalizacijsko omrežje in zato prihaja do onesnaževanja vode v potoku. (Wikipedia, 2012)
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2.10.3 Kokra
Kokra je slovenska reka, ki se pri Kranju kot levi pritok zliva v reko Savo. Izvira pod
Virnikovim Grintavcem v Karavankah, zahodno od Spodnjega Jezerskega. Njeno porečje
meri 221 km². Kmetije so na redko razporejene po pobočnih, terasah. Gorski pas ob reki
Kokri je neposeljen. V spodnjem toku reke je kar nekaj industrijskih obratov, kmetijskih
površin in stanovanjskih objektov. Vzorec sem odvzela v naselju Britof, kjer je veliko hiš in
tudi nekaj proizvodnih obratov ter kmetij, zato je pričakovati, da je reka lahko onesnažena.
(Wikipedia, 2013)
2.10.4 Rupovščica
Rupovščica, z drugim imenom Kokrica, je 13 km dolgi potok na Gorenjskem. V naselju Rupa
pri Kranju se izliva v reko Kokro. Vzorec je bil odvzet na Ilovki pri Kranju. Reka tja priteče
skozi veliko vasi (Kokrica, Mlaka, Tenetiše). Ob strugi Rupovščice so polja, hiše in kar nekaj
kmetij. Na področju odvzema vzorca okoliške stanovanjske hiše in kmetije niso priključena
na javno kanalizacijo in nimajo čistilnih naprav. Zaradi navedenega velikokrat na tem
področju prihaja do iztoka odpadnih voda v navedeni potok. (Wikipedia, 2013)
2.10.5 Belca
Drugo ime za Belco je Bela. To je potok, ki izvira južno od naselja Bašelj in teče skozi naselja
Zgornja Bela, Srednja Bela ter Suha pri Predosljah, kjer sem tudi odvzela vzorec. V
Predosljah se kot desni pritok izliva v reko Kokro. Reka ves čas teče skozi naselja in mimo
kmetij ter polj in je včasih zaradi kmetijske dejavnosti tudi onesnažena. (Wikipedia, 2013)
2.10.6 Blajšnica
Gorski potok, ki izvira v okolici Bistriške planine v Karavankah, je Blajšnica. Potok se v
Bistrici pri Tržiču kot desni pritok izliva v Tržiško Bistrico. Vzorec sem odvzela v Bistrici pri
Tržiču pred izlivom v Tržiško Bistrico. Ob potoku je naselje hiš in blokov, kjer pa je
kanalizacijsko omrežje priključeno na čistilno napravo in ni večjega onesnaževanja potoka.
(Wikipedia, 2013)
2.10.7 Čukov bajer / Čukova jama na Bobovku
Čukov bajer leži na Bobovku, ki je zaselek blizu vasi Kokrica. »Leta 1905 je tu začela
obratovati opekarna, ki je izkoriščala desettisočletja nastajajočo glino. Med izkopavanjem
gline so leta 1953 našli ostanke mamuta. Leta 1971 so v Bobovku prenehali izkopavati glino,
leto kasneje pa je opekarna popolnoma prenehala obratovati. Jame, ki so ostale za kopalci
gline, je zalila voda in tako so nastala tri večja jezerca: predvojni Čukov bajer, povojna
Krokodilnica in brezimno jezerce ledvičaste oblike.« (Trilar, 1989) Ob jezeru so kmetijske
površine, ki bi bile lahko vzrok za morebitno onesnaženost vode.
2.10.8 Vodovodna voda Tržič
»Iz vodovodnih sistemov se v Tržiču oskrbuje 12.185 prebivalcev po podatkih iz leta 2012.
Voda v vodovodnih sistemih je srednje trda.
Vodovodni sistemi v Tržiču: Ljubelj, Črni Gozd (napaja naselja: Podljubelj, Čegeljše, Zali
Rovt, Slap, Kranjska cesta, Pristava, Mlaka – bloki, Križe, Snakovo, Sebenje, Retnje), Mestni
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vodovod (napaja naselja: Ravne, Tržič –mesto), Žegnani studenec (napaja naselja: Bistrica pri
Tržiču, Ročevnica, Loka, Jasa, Na Logu, Mlaka – IC, Slograd, Kovor, Stagne, Nart, Brezovo,
Zvirče, Breg ob Bistrici, Žiganja vas), Brezje (napaja naselja: Brezje, Hušica, Popovo,
Vadiče, Hudo, Brdo), Veterno (napaja naselja: Zg. in Sp. Veterno), Gozd, Dolina, BPT
(napaja naselje Preska, poslovni center ob Hipermarketu in tovarniški kompleks BPT).«
(komunala-trzic.si, 2013)
2.10.9 Vodovodna voda Kranj
»Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo približno 59.500 prebivalcev in ima približno
13.680 vodovodnih priključkov. S pitno vodo iz omenjenega vodovodnega sistema se
oskrbuje mesto Kranj in naselja: Hotemaže, Tupaliče, Olševek, Visoko, Milje, Britof,
Kokrica, Mlaka, del Nakla, Pivka, Polica, Okroglo, Bitnje, Žabnica, Orehek, Breg, Jama,
Praše, Podreča, Mavčiče, Smlednik in Zbilje.
Vire naravne pitne vode v vodovodnem sistemu Kranj predstavljajo podtalnica in izviri. Ti
viri so: Bašelj, Čemšenik, Gornja Sava, Olševek, vir pod Krvavcem, Nova vas ter rezervna
vodna vira Britof in Šenčur.« (komunala-kranj.si, 2013)

2.11 Spektroskopska metoda
»Spektroskopske metode so ene izmed instrumentalnih analiznih metod, pri katerih na
različne načine izkoriščamo interakcijo med svetlobo ter atomi ali molekulami. Pri svetlobi
govorimo o njeni dvojini naravi: korpuskularna narava – svetloba kot snop delcev energije
(fotonov) ter valovna narava – svetloba kot elektromagnetno valovanje. Kot valovanje ima
svetloba določeno valovno dolžino (λ/nm) in frekvenco (ν/s-1), ki sta obratno sorazmerni.«
(Prosen in Kralj Cigić, 2006)
»Pri večji valovni dolžini je frekvenca manjša, s tem pa je manjša tudi energija svetlobnega
kvanta (fotona).« (Prosen in Kralj Cigić, 2006)
»Elektroni v atomih ali molekulah imajo različne energetske nivoje: osnovne in vzbujene. Na
vzbujene energetske nivoje lahko pridejo elektroni z absorpcijo energije, ki jo dobijo npr. od
fotonov svetlobe (absorpcija svetlobe), zaradi gretja (termično vzbujanje). Stanje elektronov
na višjih energetskih nivojih pa ni stabilno, zato težijo k vrnitvi na osnovnega, pri tem pa
morajo višek energije oddati in pogosto se to zgodi z oddajanjem fotonov. Govorimo o emisiji
svetlobe.« (Prosen in Kralj Cigić, 2006)
»Glede na območje valovnih dolžin, ki se pri meritvah uporablja, poznamo več tipov
spektroskopije, med njimi je tudi molekulska absorpcijska spektrometrija.« (Prosen in Kralj
Cigić, 2006)
»Pri molekulski absorpcijski spektrometriji merimo prepustnost svetlobe skozi neko raztopino
v ultravijoličnem in vidnem delu spektra svetlobe. Aparat, ki se imenuje spektrofotometer, je
sestavljen iz vira svetlobe, monokromatorja za izbiro primerne valovne dolžine, prostora za
vzorec (kiveta, pretočna celica) in detektorja. Kiveta je steklena posodica znanih dimenzij,
kamor nalijemo vzorec. Pri prehodu svetlobe skozi raztopino se je del absorbira, z
detektorjem izmerimo intenziteto prepuščene svetlobe (I). Začetno intenziteto (I0) ponavadi
določimo tako, da merimo prepustnost slepega vzorca in pri tem nastavimo transmitanco na
100 %. Transmitanca (T) ali prepustnost je razmerje I/ I0 in ima vrednost 0 – 1 oz 0 – 100 %.
Delež absorbirane svetlobe je torej 1 – T. Za praktično delo je zelo pomemben Beerov zakon,
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ki podaja zvezo med transmitanco oz. absorbanco (A), ki jo običajno odčitavamo pri merjenju,
ter koncentracijo analita (c, v mol/L), velja pa le v razredčenih raztopinah.« (Prosen in Kralj
Cigić, 2006)
»Molekulska absorpcijska spetrometrija je zelo uporabna metoda za določanje vsebnosti
mnogih anorganskih in organskih molekul ter zvrsti. Če spojina sama po sebi ne absorbira
svetlobe, pogosto z reakcijo derivatizacije tvorimo (običajno) obarvan produkt. Bistveno je,
da je nastali produkt stabilen v času, dokler merimo. Seveda je to primerjalna tehnika, zato
vedno delamo z metodo umeritvene krivulje ali standardnih dodatkov.« (Prosen in Kralj
Cigić, 2006)

2.12 Parametri metode za določanje fosfata v vodi
Pri določanju fosfata v vodi sem pri metodi ovrednotila različne parametre in sicer:
ponovljivost, spodnja in zgornja meja določanja, točnost ter določanje koncentracije po
metodi umeritvene premice in standardnih dodatkov.
2.12.1 Ponovljivost
»Ponovljivost metode opiše kakovost ujemanja cele vrste rezultatov, pridobljenih pri enakih
pogojih. Enaki pogoji pomenijo isto metodo, enak testni material, istega operaterja in isti
laboratorij.« (Zupan, 2009)
2.12.2 Spodnja in zgornja meja določanja
»Meja zaznave je določena glede na povprečno vrednost signala in standardni odmik slepega
vzorca. Ker so končni rezultati vedno odvisni tudi od meritev signala na neznanem vzorcu, je
potrebno uvesti še določitveno mejo, ki poleg merilne negotovosti umeritvene krivulje
vključuje tudi negotovost zaradi meritev analita v vzorcu. Meja določitve je tista najmanjša
množina analita, pri kateri lahko analit v vzorcu merimo in določimo kvantitativno.« (Zupan,
2009)
2.12.3 Točnost
»Točnost rezultata je ujemanje dobljenega rezultata s pravo vrednostjo. Točen rezultat je
hkrati pravilen in natančen.« (Prosen in Kralj Cigić, 2006)
»Točnost meritve je skupen rezultat natančnosti, s katero opravljamo meritve, natančnosti, ki
nam jo zagotavljajo kakovostni merilni postopki, merilne aparature in umeritve, ter kakovosti
standardov, s katerimi postopke in aparature umerjamo. V točnost so zajete tudi sistemske
napake. Točnost meritev lahko ugotovimo le s primerjavami meritev istih izdelkov ali vzorcev
z meritvami, ki so bile narejene v drugih laboratorijih, z drugimi aparaturami ali kako drugače
neodvisno od naše osnovne meritve. Opredelimo jo za eno samo meritev ali za povprečje več
meritev.« (Zupan, 2009)
2.12.4 Določanje koncentracije po metodi umeritvene premice
»Metoda krivulje je eksperimentalno dobljena zveza med signalom in vsebnostjo analita.
Zaželeno je, da je ta zveza linearna. Dobimo jo tako, da pripravimo več standardov s točno
znano koncentracijo analita. Ti standardni vzorci so lahko sintetski, torej iz čistih kemikalij.
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Običajno jih pripravimo
pravimo sami, vsebnost analita nam je točno
no znana. Drugi tip standardnih
vzorcev pa so tisti, ki jih pripravljajo nekatere ustanove in so v bistvu realni vzorci z znano
vsebnostjo analita, določeno
čeno z več
ve neodvisnimi analiznimi
nimi metodami, te pa imenujemo
standardni referenčni
ni vzorci. Pripravljene standardne vzorce uvedemo v inštrument in si
zabeležimo odgovor inštrumenta. Običajno
Obi ajno od dobljenega signala za standardne vzorce
odštejemo signal, dobljen za slepi vzorec, ki naj bi vseboval vse sestavine vzorca, razen
analita. Zvezo med odgovorom inštrumenta in vsebnostjo analita imenujemo umeritvena
krivulja oziroma premica. Izračunamo
Izračunamo jo z metodo najmanjših kvadratov ali pa jo določimo
dolo
grafično.« (Prosen in Kralj Cigić,
Cigi 2006)
2.12.5 Določanje
anje koncentracije po metodi standardnih dodatkov
»Na
Na rezultat analize lahko vplivajo tudi druge sestavine vzorca – matrica. Da bi te vplive
minimizirali, določamo
amo vsebnost analita tako, da v vzorec dodajamo znano količino
koli
analita –
standardni dodatek (enega ali več)
ve in merimo odgovor inštrumenta. Čee je zveza med signalom
inštrumenta in vsebnostjo analita v standardnih dodatkih linearna, lahko njegovo vsebnost v
vzorcu določimo grafično
no z ekstrapolacijo dobljene premice na absciso.
absciso Ta premica seka
ordinatno os v točki,
ki, ki pomeni odgovor za analit
an lit v vzorcu brez standardnega dodatka.«
(Prosen in Kralj Cigić, 2006)

2.13 Statistična
na obdelava podatkov
Pri vrednotenju analiznih rezultatov sem se srečala
sre
z različnimi
nimi statističnimi
statistič
obdelavami
podatkov. To so: aritmetična
čna
na sredina, standardni odmik in relativni standardni odmik.
odmik
2.13.1 Aritmetična sredina
na sredina ali povprečje
povpre je meritev je najboljši približek za pravo povprečno
povpre
vrednost
»Aritmetična
(µ), ki bi jo dobili z zelo velikim številom meritev (n
( 
).
n….število meritev,
xi …rezultat posamezne meritve«
meritve
(Prosen in Kralj Cigić, 2006)

2.13.2 Standardni odmik
natan nost rezultata. Ima enako mersko enoto kot
»Standardni odmik (odklon)) je merilo za natančnost
merjena količina.« (Prosen in Kralj Cigić,
Cigi 2006)

s
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2.13.3 Relativni standardni odmik
»Relativni
Relativni standardni odmik (sr) dobimo, če standardni odmik (s) delimo s povprečno
povpre
vrednostjo ( )«:

sr = s/
(Strlič in Kralj Cigić, 2007)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del je razdeljen na dva dela. Prvi del zajema delo na terenu, drugi pa v
laboratoriju. Na terenu poteka vzorčenje površinskih voda in odvzem vzorcev vodovodnih
voda. Delo v laboratoriju pa zajema analizo vzorcev.

3.1 Vzorčna mesta
Delo na terenu je potekalo v različnih krajih na Gorenjskem. Vzorci so bili odvzeti v
različnem časovnem obdobju. Odvzetih je bilo dvanajst vzorcev vode. Vzorčna mesta sem s
puščico označila na zemljevidu.

Slika 6: Vzorčno mesto jezera Čukova jama na Bobovku (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)

Slika 7: Vzorčno mesto reke Kokra v Britofu pri Kranju (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)
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Slika 8: Vzorčno mesto reke Tržiške Bistrice v Dupljah (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)

Slika 9: Vzročno mesto reke Tržiške Bistrice v Retnjah (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)

Slika 10: Vzorčno mesto potoka Mošenik v mestnem jedru Tržiča (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)
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Slika 11: Vzorčno mesto potoka Blajšnica v Bistrici pri Tržiču (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)

Slika 12: Vzorčno mesto potoka Belca na Suhi pri Predosljah (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)

Slika 13: Vzorčno mesto reke Rupovščica na Ilovki pri Kranju (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)
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Slika 14: Vzorčno mesto pritoka reke Tržiške Bistrice v Žiganji vasi (Vir: zemljevidi google.si, 2012)

Slika 15: Vzorčno mesto odvzema vodovodne vode v Bistrici pri Tržiču (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)

Slika 16: Vzorčno mesto odvzema vodovodne vode v Britofu pri Kranju (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)
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Slika 17: Vzorčno mesto odvzema vodovodne vode v Predosljah pri Kranju (Vir: zemljevidi najdi.si, 2012)

Vzorce sem zajela in shranila v 1,5 l plastenke. Pred vzorčenjem sem plastenke temeljito
sprala z vzorčno vodo. Vzorce sem hranila pri temperaturi od 4 °C do 8 °C v hladilniku vse
do testov v laboratoriju.

3.2 Analiza vode
Za določitev količine fosfata v vodi sem uporabila hitre teste in spektrometrično metodo
določanja.
3.2.1

Materiali in kemikalije

•

Kompleti za hitre teste:
o Macherey – Nagel  P – test; Visocolor Eco; 0,2 – 5 mg/l PO4 – P

•

Za pripravo standardne raztopine amonijevega molibdata sem uporabila:
o amonijev molibdat [(NH4)6Mo7O24 * 4H20]  proizvajalec: Kemika Zagreb;
čistoča snovi: min. 99 %,
o deionizirano vodo,
o koncentrirano žveplovo kislino (H2SO4)  proizvajalec: Sigma – Aldrich,
čistoča snovi: min. 99 %.

•

Za pripravo standardne raztopine antimona sem uporabila:
o kalijev antimonov tartrat trihidrat (C8H4K2O12Sb2 * 3H2O)  proizvajalec:
Sigma – Aldrich, čistoča snovi: min. 99 %,
o deionizirano vodo.

•

Za pripravo standardne raztopine askorbinske kisline sem uporabila:
o askorbinsko kislino (C6H8O6)  proizvajalec: Sigma – Aldrich, čistoča snovi:
min. 99,7 %,
o deionizirano vodo.
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•

Za pripravo standardne raztopine kalijevega dihidrogen fosfata sem uporabila:
o kalijev dihidrogenfosfat (KH2PO4)  proizvajalec: Merck, čistoča snovi: min.
99 %,
o deionizirano vodo,
o 3,0 M raztopino žveplove kisline (H2SO4)  proizvajalec: Sigma – Aldrich,
čistoča snovi: min. 99 %.

•

Vzorci vode:
o vodovodna voda,
o voda iz jezera,
o voda iz reke.

3.2.2
•

Uporabljeni instrumenti
Hitri testi

Za analizo vzorcev vode sem uporabila hitre teste za določanje fosfata Macherey – Nagel.
•

Spektrofotometer

Spektrofotometrične meritve sem opravljala na UV/VIS spektrofotometru Perkin Elmer;
Lambda EZ 201. Absorbanco sem merila pri valovni dolžini 840 nm.

Slika 18: Spektrofotometer (Vir: welltechinc, 2013)
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3.2.3

Postopki

3.2.3.1 Določanje količine fosfata v vodi s hitrim testom
HITRI TESTI ZA DOLOČANJE FOSFATA (Macherey – Nagel)
Postopek:
1. V vsakega od merilnih valjev nalijem po 5 ml vzorca. Enega od valjev položim na
položaj A.
Naslednje reagente dodajam samo v valj B.
2. V valj B dodam 6 kapljic reagenta PO4 -1. Zaprem in premešam.
3. Dodam 6 kapljic reagenta PO4 -2. Zaprem in premešam.
4. Počakam 10 min, nato odprem valj in ga dam na pozicijo B na primerjalni skali.
5. Primerjalno skalo premikam toliko časa, dokler se barvi v valju A in B ne ujemata. Pri
tem opazujem obarvanost z vrha valja in zapišem rezultate. (po navodilih iz kompleta
za hitre teste Macherey – Nagel)

Slika 19: Hitri testi za določanje fosfata (Macherey – Nagel) (Vir: Apps laboratories, 2012)

3.2.3.2 Določanje količine fosfata v vodi s spektrometrično metodo
Najprej je potrebno pripraviti standardne raztopine in vzorce.
Priprava standardne raztopine amonijevega molibdata:
12,5 g amonijevega molibdata sem raztopila v 100 ml destilirane vode. Raztopino sem
segrela na 60 °C. Med segrevanjem sem ves čas mešala raztopino, da se je ves amonijev
molibdat raztopil v vodi. Raztopino sem pustila, da se je ohladila. Med tem sem pripravila
raztopino žveplove(VI) kisline. V čašo sem odmerila 200 ml deionizirane vode. Počasi sem
dodajala 140 ml koncentrirane žveplove(VI) kisline. Raztopino sem ves čas hladila.
Raztopino žveplove(VI) kisline sem nato prelila v 500 ml bučko. Počasi sem ji dodajala
raztopino amonijevega molibdata. Na koncu sem raztopino razredčila do oznake bučke z
deionizirano vodo.
Priprava standardne raztopine antimona:
667,0 mg kalijevega antimonovega tartrata trihidrata (C8H4K2O12Sb2 * 3H2O) sem raztopila v
250 ml deionizirane vode.
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Priprava standardne raztopine askorbinske kisline:
10 g askorbinske kisline sem raztopila v 80 ml deionizirane vode. Raztopino sem prelila v 100
mL bučko in razredčila do oznake z deionizirano vodo.
Priprava standardne raztopine kalijevega dihidrogen fosfata:
109,7 g kalijevega dihidrogenfosfata sem razredčila z 200 ml deionizirane vode. Mešala sem
toliko časa, da se je kalijev dihidrogenfosfat v celoti raztopil. Raztopino sem prelila v 500 ml
bučko. Dodala sem 12 ml 3,0 M žveplove(VI) kisline. Raztopino sem razredčila z
deionizirano vodo do oznake. Ta raztopina je vsebovala 50 mg P/L. Odpipetirala sem 4 ml
raztopine v 100 ml bučko in razredčila do oznake z deionizirano vodo. Koncentracija te
raztopine pa je bila 2 mg P/L.
3.2.3.3 Priprava raztopin za spektrometrično meritev
Pred meritvijo sem raztopine pripravila tako, da sem odpipetirala različne volumne raztopine
KH2PO4, ki je imela koncentracijo 2 mg P/L, v 25 ml bučke. Dodala sem 5 ml raztopine
amonijevega molibdata v vsako bučko. V čaši sem zmešala raztopino kalijevega
antimonovega tartrata z raztopino askorbinske kisline v razmerju 1:1. V bučke sem dala po 2
ml te raztopine. Premešala sem in razredčila do oznake z destilirano vodo. Zopet sem
premešala in počakala 10 min. Pripravila sem tudi slepo. V 25 ml bučko sem nalila 5 ml
raztopine amonijevega molibdata in 2 ml raztopine kalijevega antimonovega tartrata z
raztopino askorbinske kisline, v razmerju 1:1 ter razredčila do oznake z deionizirano vodo.
Ravno tako sem počakala 10 min.
Priprava vzorcev za določitev spodnje in zgornje meje meritev ter določitev točnosti
meritev:
Iz raztopine KH2PO4, ki je vsebovala 50 mg P/L, sem odpipetirala različne volumne raztopine
v 100 ml bučko in razredčila do oznake z vodovodno vodo. Nato sem pipetirala po 10 ml
vzorca v 25 ml bučko in dodala ustrezne standardne reagente ter izmerila absorbanco.
Delo z vzorci, odvzetimi iz narave oz. vodovoda:
V 50 ml bučko sem odmerila 40 ml vzorca. Dodala sem različne koncentracije KH2PO4 in
razredčila do oznake z destilirano vodo. Odpipetirala sem 10 ml v 25 ml bučko, dodala 5 ml
raztopine amonijevega molibdata v vsako bučko. V čaši sem zmešala raztopino kalijevega
antimonovega tartrata z raztopino askorbinske kisline v razmerju 1:1. V bučke sem dodala po
2 ml te raztopine. Premešala in razredčila sem do oznake z deionizirano vodo. Zopet sem
premešala in počakala 10 min. Pripravila sem tudi slepo. V 25 ml bučko sem nalila 5 ml
raztopine amonijevega molibdata in 2 ml raztopine kalijevega antimonovega tartrata z
raztopino askorbinske kisline, v razmerju 1:1 ter razredčila do oznake z deionizirano vodo.
Ravno tako sem počakala 10 min.
V vseh primerih sem v kiveto najprej nalila slepo in umerila spektrometer. Nato sem merila
absorbanco vzorcev pri valovni dolžini 840 nm.
Navodila za pripravo standardnih raztopin in postopek za določitev fosfata s
spektrofotometrično metodo sem povzela iz literature. (Tan, 2005)
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 Hitri testi za določanje fosfata v vodi
S hitrimi testi sem določala koncentracijo fosfata v različnih vzorcih vode. Koncentracijo sem
določila na osnovi priložene barvne skale. Na barvni skali si sledi več različnih odtenkov
modre barve, od bele pa vse do temno modre. Vsaka barva določa drugo koncentracijo fosfata
v vzorcu kot masno koncentracijo P (PO4 – P). Komparator sem premikala po barvni skali
toliko časa, dokler se barvi v valju A in B nista ujemali. Ob ujemanju sem zapisala
koncentracijo fosfata. Določitev barve ni bila enostavna, ker se je v mojem primeru snov
obarvala zeleno – modro in ne samo modro. Razlog za to je verjetno starost hitrih testov.
Po določitvi koncentracije PO4 – P (mg/l) sem s pomočjo enačbe izračunala koncentracijo
PO43-(mg/l) in P2O5 (mg/l) v vzorcu vode.
Koncentracija (PO43-) = ( Koncentracija (PO4 – P) / molska masa (P) ) * molska masa (PO43-)
Koncentracija (P2O5) = ( Koncentracija (PO4 – P) / molska masa (P) ) * molska masa (P2O5)
Tabela 2: Rezultati prve analize s hitrim testom za določanje fosfata

vzorec
Belca
Vodovodna voda – Predoslje
Tržiška Bistrica – Duplje
Pritok Tržiške Bistrice - Žiganja vas
Tržiška Bistrica – Retnje (Smuk)
Mošenik
Blajšnica
Rupovščica
Kokra
Čukova jama (jezero)
Vodovodna voda – Britof
Vodovodna voda – Tržič

koncentracija PO4
– P (mg/l)

koncentracija
PO43-(mg/l)

koncentracija
P2O5 (mg/l)

0,3
0,2
0,7
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0

0,92
0,61
2,15
0,61
0,61
0,92
0,61
0,61
0,61
0,61
0,00
0,00

1,37
0,92
3,21
0,92
0,92
1,37
0,92
0,92
0,92
0,92
0,00
0,00

koncentracija PO4
– P (mg/l)

koncentracija
PO43-(mg/l)

koncentracija
P2O5 (mg/l)

0,2
0,0
0,7
0,2
0,3
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2

0,61
0,00
2,15
0,61
0,92
1,53
0,61
0,61
0,61
0,61

0,92
0,00
3,21
0,92
1,37
2,29
0,92
0,92
0,92
0,92

Tabela 3: Rezultati druge analize s hitrim testom za določanje fosfata

vzorec
Belca
Vodovodna voda – Predoslje
Tržiška Bistrica – Duplje
Pritok Tržiške Bistrice - Žiganja vas
Tržiška Bistrica – Retnje (Smuk)
Mošenik
Blajšnica
Rupovščica
Kokra
Čukova jama (jezero)
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Vodovodna voda – Britof
Vodovodna voda – Tržič

0,2
0,2

0,61
0,61

0,92
0,92

Tabela 4: Povprečne vrednosti analiz s hitrim testom za določanje fosfata

vzorec

Kocentracija P2O5 (mg/l)

Belca
Vodovodna voda– Predoslje
Tržiška Bistrica – Duplje
Pritok Tržiške Bistrice - Žiganja vas
Tržiška Bistrica – Retnje (Smuk)
Mošenik
Blajšnica
Rupovščica
Kokra
Čukova jama (jezero)
Vodovodna voda – Britof
Vodovodna voda – Tržič

koncentracija PO4
– P (mg/l)

koncentracija
PO43-(mg/l)

koncentracija
P2O5 (mg/l)

0,25
0,1
0,7
0,2
0,25
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

0,765
0,305
2,15
0,61
0,765
1,225
0,61
0,61
0,61
0,61
0,305
0,305

1,15
0,46
3,21
0,92
1.15
1,83
0,92
0,92
0,92
0,92
0,46
0,46

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Grafikon 1: Povprečne koncentracije P2O5 v vzorcih vode, določene s hitrimi testi

Vsi vzorci presegajo mejno vrednost dovoljenega fosfata (P2O5) v vodi, ki je 0,4 mg/l (EEA,
2013). Iz tabele 4 in grafikona 1 vidimo, da je največ P2O5 v reki Tržiška Bistrica v Dupljah,
sledi potok Mošenik in nato Belca ter Tržiška Bistrica v Retnjah. Pritok Tržiške Bistrice v
Žiganji vasi, Blajšnica, Rupovščica, Kokra in jezero Čukova jama imajo ravno tako preseženo
vrednost fosfata v vzorcih. Razlog je verjetno v tem, da Mošenik leži v središču Tržiča in je
vanj, kljub čistilni napravi, še vedno napeljana kaka kanalizacijska cev. Belca, Čukova jama,
Rupovščica in Tržiška Bistrica v Retnjah, Dupljah ter Žiganji vasi pa ležijo v bližini
kmetijskih obdelovalnih površin in travnikov, zato je možnost onesnaženja z umetnimi gnojili
in gnojevko toliko večja. Kokra je obdana z hišami, bloki in industrijo ter kmetijami in
kmetijskimi zemljišč, kar je lahko razlog za njeno onesnaženje.
Najmanjša vrednost fosfata pa je v vseh vzorcih vodovodnih voda, kar je tudi pričakovati. Ta
vrednost le malo presega mejno vrednost določeno za fosfat v pitni vodi.
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4.2 Analiza standardnih raztopin
Koncentracijo fosfata v vzorcih vode sem določila tudi s pomočjo spektrofotometrične
metode. Najprej sem metodo preizkusila s standardnimi raztopinami. Pripravila sem več
raztopin, ki so imele različne koncentracije KH2PO4 v deionizirani vodi. S pomočjo
spektrofotometra sem izmerila absorbanco teh vzorcev pri valovni dolžini 840 nm. Naredila
sem 140 meritev. Iz vseh določitev sem izračunala povprečne vrednosti absorbance za
posamezne koncentracije ter standardne in relativne standardne odklone. Narisala sem tudi
grafikon za določene vrednosti.
Tabela 5: Povprečna vrednost absorbance za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 v deionizirani
vodi ter standardni in relativni standardni odkloni absorbance

koncentracija (mg/L)

0,02
0,04
0,08
0,2
0,4

povprečna vrednost
absorbance (A)

0,018
0,17
0,23
0,49
0,99

standardni odklon

0,002
0,02
0,02
0,04
0,08

relativni standardni
odklon

0,096
0,09
0,08
0,08
0,08

y = 2,4273x + 0,0208
R² = 0,9909
1,2

absorbanca (A)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,1

0,2
0,3
koncentracija (mg/L)

0,4

0,5

Grafikon 2: Umeritvena premica za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 v deionizirani vodi
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4.3 Določitev zgornje in spodnje meje merjenja
Zgornjo in spodnjo mejo merjenja sem določila tako, da sem pripravila več sintetskih vzorcev,
ki so imeli različne koncentracije KH2PO4, v vodovodni vodi iz Ljubljane. S pomočjo
spektrofotometra sem izmerila absorbanco teh vzorcev pri valovni dolžini 840 nm. Naredila
sem 201 meritev. Iz vseh določitev sem izračunala povprečne vrednosti absorbance za
posamezne koncentracije ter standardne in relativne standardne odklone. Narisala sem tudi
grafikon za določene vrednosti.
Tabela 6: Povprečna vrednost absorbance za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 v vodovodni
vodi ter standardni in relativni standardni odkloni absorbance

koncentracija (mg/L)

0,04
0,1
0,16
0,2
0,32
0,4

povprečna vrednost
absorbance (A)

0,223
0,47
0,61
0,75
0,93
1,17

standardni odklon

0,009
0,04
0,05
0,08
0,07
0,08

relativni standardni
odklon

0,042
0,08
0,08
0,10
0,07
0,07

y = 2,4472x + 0,1926
R² = 0,9776

1,4
1,2

absorbanca (A)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,1

0,2
0,3
koncentracija (mg/L)

0,4

0,5

Grafikon 3: Umeritvena premica za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 v vodovodni vodi

Spodnja meja merjenja je pri koncentraciji 0,04 mg/l, zgornja pa pri 0,4 mg/l. Vse meritve nad
in pod to mejo niso več možne za ustrezno kvantitativno določitev fosfata v vodi.
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4.4 Meritve za določitev točnosti
Pripravila sem tri sintetske vzorce v vodovodni vodi, ki so imeli sledeče koncentracije: (0,12,
0,24 in 0,36) mg/l KH2PO4. S pomočjo spektrofotometra sem izmerila absorbanco teh vzorcev
pri valovni dolžini 840 nm. Naredila sem skupno 18 meritev. Iz vseh meritev sem izračunala
povprečne vrednosti absorbance za posamezne koncentracije ter standardne in relativne
standardne odklone. Nato sem s pomočjo enačb umeritvenih premic za standardne raztopine
in vzorce za določitev zgornje in spodnje meje določila točnost meritev glede na začetno
koncentracijo.
Tabela 7: Povprečna vrednost absorbance za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 za določitev
točnosti ter standardni in relativni standardni odkloni absorbance

pripravljena
koncentracija (mg/l)

povprečna vrednost
absorbance

standardni odklon

relativni standardni
odklon

0,12
0,24
0,36

0,56
0,63
0,96

0,18
0,06
0,09

0,32
0,09
0,09

Tabela 8: Povprečna vrednost absorbance za meritve pri različnih koncentracijah KH2PO4 ter izračunane
koncentracije iz umeritvenih premic za določitev točnosti meritev

pripravljena
koncentracija
(mg/l)

povprečna
vrednost
absorbance
(A)

koncentracija
(iz grafikona 2
za standardne
raztopine)
(mg/l)

0,12
0,24
0,36

0,56
0,63
0,96

0,22
0,25
0,39

relativna
napaka glede
na
pripravljeno
koncentracijo

koncentracija
(iz grafikona 3
za sintetske
vzorce) (mg/l)

relativna
napaka glede na
pripravljeno
koncentracijo

0,15
0,18
0,31

+ 25,0 %
- 25,0%
-13,9 %

+ 83,3%
+ 4,2 %
+ 8,3 %

Enačba premice iz grafikona 2: y = 2,4273x + 0,0208
Enačba premice iz grafikona 3: y = 2,4472x + 0,1926
•

Koncentracija iz grafikona 2 za standardne raztopine:
Koncentracija (x) = absorbanca (y) – 0,0208 / 2,4273

•

Koncentracija iz grafikona 3 za sintetske vzorce:
Koncentracija (x) = absorbanca (y) – 0,1926 / 2,4472

Iz tabele 8 lahko vidimo, da se izračunane koncentracije ne skladajo popolnoma z dejanskimi
koncentracijami, vendar so bili dovolj dobri rezultati, da sem metodo lahko uporabila tudi za
vzorce iz narave. Najbolj podobne rezultate dobimo pri koncentraciji, izračunani iz grafikona
2, kar je tudi pričakovano, saj sem uporabila deionizirano vodo za razredčenje, ki naj ne bi
vsebovala nobenih onesnaževal in naj bi nam dala najbolj točne rezultate pri meritvah.
Koncentracija, izračunana iz grafikona 3, se razlikuje od dejanskih koncentracij, razlog je
lahko v tem, da sem za razredčenje raztopine uporabila vodovodno vodo, v kateri so lahko
raztopljene tudi različne snovi, med njimi tudi nekaj fosfata. Pri vsem pa lahko upoštevam
tudi človeško napako.
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4.5 Vzorci vzeti iz narave
Tabela 9: Predstavitev krajev, datuma, temperature in vremenskih razmer ob odvzemu vzorca vode

OZNAKA

KRAJI
VZORČENJA

DATUM
VZORČENJA

TEMPERATURA

VREMENSKE
RAZMERE

A
B

Belca
Vodovodna voda –
Predoslje
Tržiška Bistrica –
Duplje
Pritok Tržiške
Bistrice – Žiganja
vas
Tržiška Bistrica –
Retnje (Smuk)
Mošenik
Blajšnica
Rupovščica
Kokra
Čukova jama (jezero)
Vodovodna voda –
Britof
Vodovodna voda –
Tržič

17.9.2012
17.9.2012

24 °C

sončno

21.9.2012

20 °C

sončno

21.9.2012

20 °C

sončno

21.9.2012

20 °C

sončno

21.9.2012
21.9.2012
23.9.2012
23.9.2012
23.9.2012
23.9.2012

20 °C
20 °C
15 °C
15 °C
15 °C

sončno
sončno
oblačno
oblačno
oblačno

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

23.9.2012

V različnih krajih na Gorenjskem sem odvzela vzorce vode, ki sem jih ustrezno shranila pred
uporabo v laboratoriju. Izvedla sem hitre teste za določanje fosfata ter spektrometrično
določitev fosfata v vzorcih vode.
Za spektrometrično določitev sem vzorce pripravila na dva načina. Pri enem izmed njih sem
vzorcu vode dodala različne koncentracije raztopine kalijevega dihidrogen fosfata (KH2PO4)
ter ustrezne reagente za izvedbo meritev in vse skupaj razredčila z deionizirano vodo. To je
bila določitev koncentracije po metodi standardnih dodatkov. Pri drugem pa sem vzorcu vode
dodala ustrezne reagente in vse skupaj razredčila z deionizirano vodo. To pa je bilo določanje
koncentracije po metodi umeritvene premice.
S pomočjo spektrofotometra sem v obeh primerih izvedla več meritev pri valovni dolžini 840
nm. Pri določanju koncentracije po metodi standardnih dodatkov sem izvedla 312 meritev, in
sicer po 24 meritev za posamezni vzorec vode. Pri določanju koncentracije po metodi
umeritvene premice pa 144 meritev. Iz dobljenih rezultatov sem izračunala povprečno
vrednost absorbance. Rezultate sem predstavila tudi grafično. Iz dobljene enačbe premice sem
izračunala vrednost fosfata v vzorcu.
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4.5.1

Vzorec A (Belca)

Tabela 10: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za potok Belca

koncentracija
KH2PO4 (mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorba
nca (A)
0,248
0,533
1,155
0,066

absorba
nca (A)
0,228
0,533
1,134
0,061

absorba
nca (A)
0,284
0,736
1,195
0,067

absorba
nca (A)
0,284
0,688
1,131
0,057

absorba
nca (A)
0,244
0,527
0,667
0,068

absorba
nca (A)
0,239
0,511
0,641
0,06

povp.
absorbanca
(A)
0,255
0,588
0,987
0,063

1,2
y = 3,1055x + 0,0074
R² = 0,9775
1

absorbanca (A)

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 4: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v potoku Belca

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v potoku Belca:
y = 3,1055 x + 0,0074; x = a/b = 0,0074 / 3,1055 = 0,0023829 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,001307 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,001953 mg/l
Količina fosfata v potoku Belca ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v vodi, ki je
0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l.. (EEA, 2013)
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4.5.2

Vzorec B (Vodovodna voda– Predoslje)

Tabela 11: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za vodovodno vodo v Predosljah

koncentra
cija
KH2PO4 absorbanc absorbanc absorbanc absorbanc absorbanc absorbanc
(mg/l)
a (A)
a (A)
a (A)
a (A)
a (A)
a (A)
0,1
0,809
0,831
1,126
1,107
0,581
0,577
0,2
0,899
0,916
0,872
0,835
0,493
0,49
0,3
0,955
0,954
0,881
0,836
0,71
0,704
0
0,1
0,012
0,018
0,025
0,03
0,015
1,2

povp.
absorbanca
(A)
0,839
0,751
0,84
0,033

y = 2,3333x + 0,2656
R² = 0,5947

1

absorbanca (A)

0,8
0,6

0,4

0,2

0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 5: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v vodovodni vodi v Predosljah

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v vodovodni vodi v Predosljah:
y = 2,3333 x + 0,2656; x = a/b = 0,2656/2,333 = 0,1138 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,062419 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,09330 mg/l
Količina fosfata v potoku Belca ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v vodi, ki je
0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.3

Vzorec C (Tržiška Bistrica – Duplje)

Tabela 12: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za reko Tržiško Bistrico v Dupljah

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,307
0,601
0,762
0,015

absorban
ca (A)
0,31
0,587
0,749
0,017

0,8

absorban
ca (A)
0,255
0,756
0,796
0,016

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,285
0,405
0,748
0,373
0,78
0,576
0,012
0,041

absorban
ca (A)
0,391
0,392
0,572
0,022

povp.
absorbanca
(A)
0,326
0,576
0,706
0,021

y = 2,3067x + 0,061
R² = 0,9711

0,7

absorbanca (A)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 6: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v reki Tržiški Bistrici v
Dupljah

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v reki Tržiški Bistrici v Dupljah:
y = 2,3067 x + 0,061; x = a/b = 0,061/2,3067= 0,026445 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,014505 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,02168 mg/l
Količina fosfata v reki Tržiški Bistrici v Dupljah ne presega mejne vrednosti dovoljenega
fosfata v vodi, ki je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l.
(EEA, 2013)
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4.5.4

Vzorec D (pritok Tržiške Bistrice – Žiganja vas)

Tabela 13: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za pritok Tržiške Bistrice v Žiganji vasi

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,817
1,065
1,479
0,026

absorban
ca (A)
0,802
1,054
1,436
0,038

absorban
ca (A)
0,631
2,49
1,785
0,046

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,578
0,943
2,496
2,556
1,75
1,656
0,016
0,059

absorban
ca (A)
0,906
2,478
1,645
0,052

povp.
absorbanca
(A)
0,779
2,023
1,625
0,039

2,5
y = 6,0007x + 0,2167
R² = 0,7647

absorbanca (A)

2

1,5

1

0,5

0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 7: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v pritoku Tržiške Bistrice v
Žiganji vasi

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v pritoku Tržiške Bistrice v Žiganji
vasi:
y = 6,0007 x + 0,2167; x = a/b = 0,2167/6,0007 = 0,03611 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,019806 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,029605 mg/l
Količina fosfata pritoku Tržiške Bistrice v Žiganji vasi ne presega mejne vrednosti
dovoljenega fosfata v vodi, ki je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4
mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.5

Vzorec E (Tržiška Bistrica – Retnje)

Tabela 14: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za reko Tržiško Bistrico v Retnjah

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,667
1,491
1,351
0,032

absorban
ca (A)
0,655
1,44
1,307
0,029

absorban
ca (A)
0,673
1,479
1,308
0,029

1,8

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,664
0,464
1,377
0,829
1,251
1,682
0,045
0,052

absorban
ca (A)
0,49
0,8
1,681
0,031

povp.
absorbanca
(A)
0,602
1,236
1,43
0,036

y = 4,8149x + 0,1039
R² = 0,9607

1,6
1,4
absorbanca (A)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 8: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v reki Tržiški Bistrici v
Retnjah

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v reki Tržiški Bistrici v Retnjah:
y = 4,8149 x + 0,1039; x = a/b = 0,1039/4,8149 = 0,021579 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,0118361 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,017692 mg/l
Količina fosfata v reki Tržiški Bistrici v Retnjah ne presega mejne vrednosti dovoljenega
fosfata v vodi, ki je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l..
(EEA, 2013)
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4.5.6

Vzorec F (Mošenik)

Tabela 15: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah v potoku Mošenik

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,484
0,978
2,078
0,029

absorban
ca (A)
0,471
0,955
2,069
0,026

absorban
ca (A)
0,442
1,248
0,873
0,022

absorban
ca (A)
0,424
1,21
0,85
0,038

absorban
ca (A)
0,465
0,612
1,396
0,027

absorban
ca (A)
0,479
0,608
1,288
0,017

povp.
absorbanca
(A)
0,461
0,935
1,426
0,027

y = 4,6719x + 0,0113
R² = 0,9993

1,6

absorbanca (A)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 9: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v potoku Mošenik

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v potoku Mošenik:
y = 4,6719 x + 0,0113; x = a/b = 0,0113/4,6719 = 0,002419 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,00132682 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,0019832 mg/l
Količina fosfata v potoku Mošenik ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v vodi, ki
je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.7

Vzorec G (Blajšnica)

Tabela 16: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za potok Blajšnica

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,557
1,338
1,711
0,044

absorban
ca (A)
0,561
1,272
1,686
0,031

absorban
ca (A)
0,569
1,252
1,241
0,034

1,8

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,552
0,804
1,215
1,422
1,207
1,562
0,041
0,055

absorban
ca (A)
0,786
1,357
1,521
0,037

povp.
absorbanca
(A)
0,638
1,309
1,488
0,040

y = 5,0142x + 0,1168
R² = 0,9545

1,6
1,4
absorbanca (A)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 10: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v potoku Blajšnica

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v potoku Blajšnica:
y = 5,0142 x + 0,1168; x = a/b = 0,1168/5,0142 = 0,023294 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,0127767 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,0190979 mg/l
Količina fosfata v potoku Blajšnica ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v vodi, ki
je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.8

Vzorec H (Rupovščica)

Tabela 17: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za potok Rupovščica

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,633
1,577
1,577
0,055

absorban
ca (A)
0,664
1,5
1,561
0,05

absorban
ca (A)
0,618
1,471
1,614
0,046

1,8

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,597
0,505
1,409
1,107
1,52
1,15
0,042
0,022

absorban
ca (A)
0,495
1,052
1,113
0,033

povp.
absorbanca
(A)
0,585
1,353
1,423
0,041

y = 4,911x + 0,1138
R² = 0,9244

1,6
1,4

absorbanca (A)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 11: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v potoku Rupovščica

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v potoku Rupovščica:
y = 4,911 x + 0,1138; x = a/b = 0,1138/4,911 = 0,02317 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,0127087 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,0189962 mg/l
Količina fosfata v potoku Rupovščica ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v vodi,
ki je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.9

Vzorec I (Kokra)

Tabela 18: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za reko Kokro

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,278
0,522
0,701
0,061

absorban
ca (A)
0,283
0,58
0,659
0,031

0,8

absorban
ca (A)
0,326
0,55
0,688
0,029

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,314
0,333
0,568
0,586
0,644
0,625
0,037
0,049

absorban
ca (A)
0,325
0,571
0,651
0,064

povp.
absorbanca
(A)
0,309
0,563
0,661
0,045

y = 2,1014x + 0,0796
R² = 0,9653

0,7

absorbanca (A)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 12: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v reki Kokri

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v reki Kokri:
y = 2,1014 x + 0,0796; x = a/b = 0,0796/2,1014 = 0,037879 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,0207766 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,03105553 mg/l
Količina fosfata v reki Kokri ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v vodi, ki je
0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.10 Vzorec J (Čukova jama - jezero)
Tabela 19: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za jezero Čukova jama

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,193
0,594
0,741
0,022

absorban
ca (A)
0,195
0,574
0,706
0,015

absorban
ca (A)
0,346
0,695
0,786
0,009

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,342
0,302
0,641
0,566
0,784
0,927
0,024
0,009

absorban
ca (A)
0,296
0,558
0,902
0,011

povp.
absorbanca
(A)
0,279
0,605
0,808
0,015

y = 2,7037x + 0,021
R² = 0,9929

0,9
0,8
0,7
absorbanca (A)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 13: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v jezeru Čukova jama

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v jezeru Čukova jama:
y = 2,7037 x + 0,021; x = a/b = 0,021 / 2,7037 = 0,007767 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,0042602 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,0063679 mg/l
Količina fosfata v jezeru Čukova jama ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v vodi,
ki je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.11 Vzorec K (Vodovodna voda Britof)
Tabela 20: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za vodovodno vodo v Britofu

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,609
1,13
1,341
0,012

absorban
ca (A)
0,59
1,103
1,336
0,022

absorban
ca (A)
0,671
0,795
1,289
0,028

1,4

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,652
0,346
0,792
0,681
1,306
0,964
0,001
0,01

absorban
ca (A)
0,337
0,665
0,973
0,001

povp.
absorbanca
(A)
0,534
0,861
1,202
0,012

y = 3,8944x + 0,0681
R² = 0,9865

1,2

absorbanca (A)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,05

0,1

0,15
0,2
koncentracija (mg/l)

0,25

0,3

0,35

Grafikon 14: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v vodovodni vodi v Britofu

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v vodovodni vodi v Britofu:
y = 3,8944 x + 0,0681; x = a/b = 0,0681 / 3,8944 = 0,01749 mg/l
Koncentracija (PO4) = (a/b) * (molska masa (PO4) / molska masa (KH2PO4))
Koncentracija (PO4) = 0,009593 mg/l
Koncentracija (P2O5) = Koncentracija (PO4) * (molska masa (P2O5) / molska masa (PO4))
Koncentracija (P2O5) = 0,0143394 mg/l
Količina fosfata v vodovodni vodi v Britofu ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v
vodi, ki je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.12 Vzorec L (Vodovodna voda - Tržič)
Tabela 21: Izmerjene absorbance in izračunana povprečna vrednost absorbance pri različnih
koncentracijah za vodovodno vodo v Tržiču

koncentr
acija
KH2PO4
(mg/l)
0,1
0,2
0,3
0

absorban
ca (A)
0,139
0,458
0,876
0,012

absorban
ca (A)
0,155
0,457
0,868
0,006

0,9

absorban
ca (A)
0,292
0,372
0,754
0,01

absorban absorban
ca (A)
ca (A)
0,301
0,219
0,375
0,496
0,77
0,842
0,015
0,003

absorban
ca (A)
0,197
0,53
0,825
0,005

povp.
absorbanca
(A)
0,217
0,448
0,823
0,009

y = 2,6696x - 0,0272
R² = 0,978

0,8
0,7

absorbanca (A)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

koncentracija (mg/l)

Grafikon 15: Premica po metodi standardnih dodatkov za določanje fosfata v vodovodni vodi v Tržiču

Izračun iz enačbe premice za določitev količine fosfata v vodovodni vodi v Tržiču:
y = 2,6696 x - 0,0272
x = a/b = -0,0272/2,6696 = - 0,0101888mg/l
Vrednost fosfata je pod spodnjo mejo zaznave.
Količina fosfata v vodovodni vodi v Tržiču ne presega mejne vrednosti dovoljenega fosfata v
vodi, ki je 0,27 mg/l. Ravno tako tudi ne mejne vrednosti P2O5, ki je 0,4 mg/l. (EEA, 2013)
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4.5.13 Primerjava dveh različnih metod za določanje fosfata v vodi
Tabela 22: Primerjava določitev s hitrimi testi in spektrofotometrom

vzorec
Belca
Vodovodna voda – Predoslje
Tržiška Bistrica – Duplje
Pritok Tržiške Bistrice - Žiganja vas
Tržiška Bistrica – Retnje (Smuk)
Mošenik
Blajšnica
Rupovščica
Kokra
Čukova jama (jezero)
Vodovodna voda – Britof
Vodovodna voda – Tržič

koncentracija PO43-(mg/l):
hitri testi

koncentracija PO43- (mg/l):
spektrofotometer

0,765
0,305
2,15
0,61
0,765
1,225
0,61
0,61
0,61
0,61
0,305
0,305

0,0013
0,062
0,015
0,019
0,012
0,0013
0,013
0,013
0,021
0,0043
0,0096
pod mejo zaznave

Tabela 23: Primerjava določitev s hitrimi testi in spektrofotometrom

vzorec
Belca
Vodovodna voda– Predoslje
Tržiška Bistrica – Duplje
Pritok Tržiške Bistrice - Žiganja vas
Tržiška Bistrica – Retnje (Smuk)
Mošenik
Blajšnica
Rupovščica
Kokra
Čukova jama (jezero)
Vodovodna voda – Britof

Vodovodna voda – Tržič

koncentracija P2O5
(mg/l): hitri testi

koncentracija P2O5 (mg/l):
spektrofotometer

1,15
0,46
3,21
0,92
1,15
1,83
0,92
0,92
0,92
0,92
0,46
0,46

0,0019
0,093
0,022
0,029
0,018
0,0019
0,019
0,019
0,031
0,0064
0,014
pod mejo zaznave

Vrednosti, ki sem jih določila s hitrimi testi se razlikujejo od tistih merjenih s
spektrofotometrom. Meritve narejene s spektrometrom so točnejše, ker sem predhodno
naredila analizo standardnih raztopin, določila sem spodnjo in zgornjo mejo merjenja ter
opravila meritve za določitev točnosti. Pri hitrih testih pa nisem izvedla nobenih meritev za
določitev točnosti le-teh. Eden izmed razlogov je lahko tudi ta, da so bili hitri testi za
določitev fosfata že nekoliko preko roka uporabnosti in se niso več ustrezno obarvali.
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5

METODOLOŠKI DEL

5.1 Umestitev vsebine diplomskega dela v učni načrt za Kemijo v devetletni
osnovni šoli
Pregledala sem učne načrte za kemijo (8. in 9. razred), izbirne predmete pri Kemiji (Poskusi v
kemiji, Kemija v okolju in Kemija v življenju) in naravoslovje (6. in 7. razred), z namenom,
da bi umestila temo mojega diplomskega dela v pouk v osnovni šoli. Učni načrti so na voljo
na internetni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v Republiki
Sloveniji. (mizks.gov.si, 2013)
5.1.1

Naravoslovje

Učni načrt za predmet naravoslovje obsega vsebine za 6. in 7. razred osnovne šole.
Pri naravoslovju v 6. razredu nisem našla vsebinskega sklopa, ki bi bil neposredno vezan na
temo diplomske naloge.
Pri naravoslovju v 7. razredu se v vsebinskem sklopu Vplivi človeka na okolje obravnavata
učni temi Človek spreminja ekosisteme in Človek onesnažuje zrak, vodo in tla, ki sta
povezani s temo diplomske naloge.
Operativni cilj, ki ga učenci dosežejo in je povezan s temo diplomske naloge pri prvi temi:
•

učenci spoznajo vplive in posledice gnojenja v kmetijstvu ter uporabe pesticidov (npr.
herbicidi, insekticidi) na onesnaževanje podtalnice;

Operativni cilji, ki jih učenci dosežejo in so povezani s temo diplomske naloge pri drugi temi:
•

učenci spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov (npr. poplave, vulkani) in človekovih
dejavnosti lahko v vodi, zraku in tleh poveča vsebnost snovi (onesnaževal), ki
škodljivo vplivajo na organizme in s tem rušijo naravno ravnovesje,

•

učenci spoznajo glavne vzroke onesnaževanja (površinskih voda, podtalnice, zraka in
prsti), ključna onesnaževala, posledice njihovega delovanja na organizme in okolje ter
načine in ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja; (mizks.gov.si,
2013)

5.1.2

Kemija

Pri Kemiji v 8. in 9. razredu nisem našla vsebinskega sklopa, ki bi bil neposredno vezan na
temo diplomske naloge.
5.1.3

Izbirni predmeti iz Kemije

Učenci lahko izbirajo med tremi izbirnimi predmeti iz Kemije: Poskusi v kemiji, Kemija
okolja in Kemija v življenju.
Po pregledu učnega načrta sem našla vsebinski sklop v okviru Kemije okolja, ki se
neposredno veže na temo diplomske naloge. To je 2. modul: Kakovost celinskih voda. Druga
dva izbirna predmeta nimata ustrezne teme.
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Operativni cilji, ki jih učenci dosežejo in so povezani s temo diplomske naloge pri modulu
Kakovost celinskih voda so:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

učenci poznajo in razumejo pomen pitne vode za človeka;
primerjajo in kritično presojajo porabo pitne vode v domačem kraju, v Sloveniji in
nasploh v svetu;
poznajo glavna onesnaževala površinskih vod v domačem kraju;
utrdijo znanje o merskih enotah in spoznajo načine izražanja prisotnosti onesnaževal v
okolju;
spoznajo in razumejo besedno zvezo samočistilne sposobnosti vode;
sklepajo, kateri so možni viri onesnaževal površinskih vod v domačem kraju;
spoznajo osnovne fizikalno – kemijske analize za tekoče vode in usvojijo nove pojme,
kot so: kemijska potreba po kisiku, biokemijska potreba po kisiku, nasičenosti vod s
kisikom;
spoznajo osnovne značilnosti terenskega dela;
se seznanijo s kovčki za analizo vode in laboratorijskim inventarjem, ki ga bodo
potrebovali pri terenskem delu;
načrtujejo terensko delo v domačem kraju – analiza površinskih vodnih virov;
spoznajo enostavne ekotoksikološke teste za preučevanje kakovosti vod;

(mizks.gov.si, 2013)

5.2 Učna metoda
Po pregledu učnih načrtov za devetletno osnovno šolo sem izbrala izbirni premet Kemija
okolja in na podlagi tega pripravila učno pripravo. Izbrala sem si modul Kakovost celinskih in
morskih voda. Pripravila sem več različnih učnih metod, ker je za ta predmet na voljo 32 ur.
Organizirala bi ogled čistilne naprave, eksperimentalno delo na terenu in v laboratoriju,
razgovore v razredu ter samostojno iskanje literature s pomočjo računalnika ali iskanja knjig v
knjižnici.
V nadaljevanju sem se osredotočila na eksperimentalno delo na terenu, ker bi to lahko izvedli
v dveh šolskih urah, kolikor jih imajo učenci na voljo za izbirni predmet. Pouk bi potekal v
naravi. Učenci se spoznajo z delom na terenu, različnimi kemikalijami, laboratorijsko opremo,
opremo za varno delo in s tem, kaj vse morajo že pred odhodom pripraviti in izvedeti, da
lahko sploh delujejo na terenu. S pomočjo kovčkov za analizo vode bi dokazovali količino
nitratnega, fosfatnega, amonijevega, sulfatnega iona v vzorcih vode ter KPK (kemijska
potreba po kisiku) in izbrane kovine. S pomočjo meritev bi določili tudi trdoto vode in pH. Pri
naslednjem srečanju pa bi se pogovorili o dobljenih rezultatih in odšli na obisk centralne
čistilne naprave.
Učitelj mora pred začetkom eksperimentalnega dela narediti uvod, podati jasna navodila za
delo, razložiti cilje dela, po potrebi razdeli učence v manjše skupine. Učence mora vedno tudi
opozoriti na varno delo v laboratoriju in na terenu. Med eksperimentalnim delom učitelj
učence vedno spremlja, jim pomaga, če je to potrebno, ter jih usmerja k zastavljenim ciljem.
Po končanem delu učenci predstavijo dobljene rezultate in jih skupaj z učiteljem
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pokomentirajo, ali so le–ti točni ali ne ter ali so dosegli zastavljene cilje. V primeru dela na
terenu učenci zberejo rezultate, ki jih kasneje predstavijo v razredu ali pa jih po navodilih
učitelja oddajo kot poročilo njemu v pregled. Predstavitev pa sledi po učiteljevem pregledu
nalog.

5.3 Učiteljeva priprava

Učna priprava št.:

Razred:

Šola:

Predmet: KEMIJA OKOLJA
Učitelj:

Učna tema: Kakovost celinskih in morskih voda
Učna enota: Analiza vode na terenu
OPERATIVNI CILJI UČNE ENOTE:
Učenci:
•
•
•
•

•
•

poznajo glavna onesnaževala površinskih vod v domačem kraju;
utrdijo znanje o merskih enotah in spoznajo načine izražanja prisotnosti onesnaževal v
okolju;
sklepajo, kateri so možni viri onesnaževal površinskih vod v domačem kraju;
spoznajo osnovne fizikalno – kemijske analize za tekoče vode in usvojijo nove pojme,
kot so: kemijska potreba po kisiku, biokemijska potreba po kisiku, nasičenost vod s
kisikom;
spoznajo osnovne značilnosti terenskega dela;
se seznanijo s kovčki za analizo vode in laboratorijskim inventarjem, ki ga bodo
potrebovali pri terenskem delu;

Učne oblike: frontalna, delo v skupini
Učne metode: razlaga, samostojno delo, razgovor, demonstracija
Učila in učni pripomočki: kovčki za analizo vode, učni list
POTEK EKSPERIMENTALNEGA DELA NA TERENU (2 šolski uri)
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Temo analiza vode bi z učenci izvedla na terenu ob bližnjem potoku. Učencem bi že prejšnjo
uro naročila, da se morajo primerno obuti, obleči in da za teren potrebujejo le trdo podlago in
pisalo, ostalo pa priskrbim sama.
1. PREDZNANJE
Pojmi, ki jim morajo učenci poznati, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH,
trdota vode (trda, mehka voda),
pesticidi,
onesnaževalo,
fosfor,
dušik,
nitratni ion,
nitritni ion,
amonijev ion,
fosfatni ion,
čistilna naprava.

2. PREVERJANJE PREDZNANJA
Na prostoru ob potoku zberem učence v krog, da ponovimo že znane pojme. Postavim jim
nekaj vprašanj, na katera odgovarjajo.
a) Koliko je pH nevtralne raztopine?
pH nevtralne raztopine je 7.
b) Koliko je pH bazične in koliko pH kisle raztopine?
pH bazične raztopine je večji od 7, kisle pa manjši od 7.
c) Kakšen pH pričakujete v vzorcih vode?
V vzorcih pričakujem pH okoli 7.
d) Kaj pomeni, da je voda trda?
Trda voda je tista voda, ki ima raztopljene kalcijeve in magnezijeve soli.
e) Povejte primer za mehko in za trdo vodo!
Mehka voda: destilirana voda, trda voda: morska voda.
f) Katera onesnaževala vode poznaš?
Onesnaževala so: komunalne odplake, umetna gnojila, pesticidi, detergenti,
industrijske odplake…
g) Kje čistijo onesnaženo vodo?
V čistilnih napravah.
h) Naštejte glavna onesnaževala površinskih voda! Za posamezen ion povej tudi,
kako bi zapisal/a kemijsko formulo.
Fosfatni (PO43-), nitratni (NO3-), nitritni (NO2-) in amonijev (NH4+) ion.
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3. VSEBINA
Po preverjanju znanja učencem predstavim, kaj bo njihova naloga.
Učence razdelim v več skupin. Predstavim jim njihove naloge in določim prostore ob reki,
kjer bodo izvajali eksperimentalno delo. Naloga vseh skupin bo, da izmerijo temperaturo, pH
in trdoto vode. Posamezne skupine pa izmerijo v naprej določena iona v vodi (amonijev,
nitratni, nitritni in fosfatni). Učenci dobijo učne liste, na katere si zapisujejo svoje rezultate in
rešijo nekaj nalog. Sledi demonstracija ter predstavitev reagentov in opreme v kovčku za
analizo vode. Opozorim jih na varno delo. Učencem razdelim kovčke in po skupinah določim
iona, za katera morajo izvesti meritve. Časa imajo pol ure, da izvedejo meritve. Potem pa
bodo imeli še nekaj časa za rešitev nalog na delovnem listu. Sama ves čas krožim med
skupinami, da spremljam, kako delajo in jim pomagam, če je to potrebno. Malo pred koncem
jih opozorim, da se čas izteka ter jih povprašam, če že zaključujejo ali potrebujemo še nekaj
časa. Učenci zaključijo. Sledi še demonstracija čistilne naprave kot napoved glede tega, kaj
bomo delali ob naslednjem srečanju. Ob zaključku demonstracije podam navodila za izdelavo
kratkega poročila o terenskem delu.
Poročilo mora vsebovati:
• namen vaje;
• opis reke in kraja vzorčenja;
• zemljevid, na katerem označijo kraj odvzema vzorcev;
• potrebni pripomočki;
• potek dela;
• meritve v obliki tabele;
• opažanja in ugotovitve;
• obvezna priloga – rešen učni list.
Oddati ga morajo na naslednjem srečanju. Pripraviti pa morajo tudi 5 minutno predstavitev
svojih rezultatov drugim učencem.
Skupaj odidemo nazaj v šolo.

LITERATURA:
•
•

Van Saan, A., prevod: Tomše, A. 101 poskus z vodo. Ljubljana: Tehniška založba
Slovenije, 2009.
Učni načrt za izbirne predmete za kemijo v osnovni šoli, Ministrstvo za šolstvo in
šport. Dostopno na spletu:
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/p
redmeti_izbirni/Kemija_izbirni.pdf (2.4.2013)
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5.3.1

Učni list za učitelja

TERENSKO DELO – ANALIZA BLIŽNJE REKE
1. Zapiši ime reke, ob kateri izvajaš eksperimentalno delo.
Reka Tržiška Bistrica.
2. Zapiši trenutne vremenske razmere in oceni temperaturo ozračja ter vode.
Vremenske razmere: sončno, okoli 20 °C. Temperatura vodo je okoli 15 °C.
3. Podana je tabela, v kateri so že zapisane mejne vrednosti za posamezne parametre. V
kolono rezultati zapiši svoje meritve.
MEJNE VREDNOSTI ZA
PITNO VODO
TEMPERATURA VODE
pH
TRDOTA VODE

REZULTATI
16 °C

0 – 6 (kislo); 7 (nevtralno); 8-14
(bazično)
0 °d – 8 °d mehka; 8 °d – 18 °d

7
14°d

srednje trda; 18 °d – 30 °d trda
voda
FOSFATNI ION

0,27 mg/l

0,5 mg/l

NITRATNI ION

50 mg/l

3 mg/l

NITRITNI ION

0,5 mg/l

0,2 mg/l

AMONIJEV ION

0,5 mg/l

0,2 mg/l

4. Zapiši vsa onesnaževala v bližini reke.
Onesnaževala so: komunalne odplake, umetna gnojila, pesticidi, detergenti,
industrijske odplake.
5. Obkroži pravilno trditev o pH – ju!
A Kisla raztopina je tista raztopina, ki ima pH večji od 7.
B Voda je močno bazična raztopina.
C

Raztopina natrijevega hidroksida je baza, zato je pH enak 7.

D Kisline imajo pH manjši od 7.
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6. Obkroži pravilni odgovor. Katera voda je najtrša med naštetimi?
morska voda

destilirana voda

mineralna voda

vodovodna voda

7. Ustrezno poveži pojme iz levega stolpca s kemijskimi formulami iz desnega tako, da
na spodnjo črto zapišeš pravilno številko in črko.
A Fosfatni ion

1

NO2-

B Nitritni ion

2

NH4+

C Amonijev ion

3

PO43-

D Nitratni ion

4

NO3-

A3, C2, D4, B1
8. Oglej si demonstracijo delovanja čistilne naprave. Čistilno napravo skiciraj in ustrezno
označi.

Prod
Mivka
Voda, olje,
zemlja, čistilno
sredstvo

Aktivno
oglje
Kavni
filter

Kozarec z
prečiščeno
vodo

Slika 20: Prikaz domače čistilne naprave (Vir: 101 poskus z vodo, 2009)

9. Kaj se je zgodilo pri demonstracijskem eksperimentu prikazovanja čistilne naprave?
Umazana voda teče skozi tri lončke v kozarec. V kozarcu je voda bolj čista kot v vrču.
Vendar se voda še vedno peni.
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DEMONSTRACIJSKI EKSPERIMENT – ČISTILNA NAPRAVA
Potrebščine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voda,
jedilna žlica olja,
jedilna žlica zemlje,
čistilno sredstvo,
aktivno oglje,
mivka,
prod,
vrč,
kavni filter ali papirnati robček,
kozarec za vlaganje, ki po velikosti ustreza filtru za kavo,
3 cvetlični lončki iz plastike z luknjo z malo manjšim premerom od kavnega filtra.

Potek:
•
•
•
•
•
•
•

V vrču pripravi umazano vodo – mešanico olja, zemlje, čistilnega sredstva in vode.
Vstavi kavni filter v plastični nastavek in ju skupaj položi na kozarec za vlaganje.
Postavi kozarec s filtrom v pomivalno korito.
Prvi cvetlični lonček do polovice napolni z aktivnim ogljem in ga postavi na filter.
Drugi cvetlični lonček do polovice napolni z mivko in ga postavi na prvi lonček.
Tretji cvetlični lonček do polovice napolni s prodom in ga postavi na drugi lonček.
Umazano vodo počasi vlij v lonček s prodom.

Ko voda teče skozi plasti proda, mivke, aktivnega oglja in skozi filter, se iz nje odstranijo le
grobi delci umazanije. Pomivalno sredstvo in bakterije pa ostanejo v vodi. Tako prečiščena
voda ni pitna. Čistilna naprava očisti odpadno vodo, preden je spusti nazaj v reke.
(Van Saan, A., prevod: Tomše, A., 2009)

64

5.3.2

Učni list za učenca

TERENSKO DELO – ANALIZA BLIŽNJE REKE
10. Zapiši ime reke, ob kateri izvajaš eksperimentalno delo.
______________________________________________________________
11. Zapiši trenutne vremenske razmere in oceni temperaturo ozračja ter vode.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
12. Podana je tabela, v kateri so že zapisane mejne vrednosti za posamezne parametre. V
kolono rezultati zapiši svoje meritve.
MEJNE
VREDNOSTI
PITNO VODO

ZA REZULTATI

TEMPERATURA VODE
pH
TRDOTA VODE

0 – 6 (kislo); 7 (nevtralno); 8-14
(bazično)
0 °d – 8 °d mehka; 8 °d – 18 °d
srednje trda; 18 °d – 30 °d trda
voda

FOSFATNI ION

0,27 mg/l

NITRATNI ION

50 mg/l

NITRITNI ION

0,5 mg/l

AMONIJEV ION

0,5 mg/l

13. Zapiši vsa onesnaževala v bližini reke.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Obkroži pravilno trditev o pH – ju!
A Kisla raztopina je tista raztopina, ki ima pH večji od 7.
B Voda je močno bazična raztopina.
C

Raztopina natrijevega hidroksida je baza, zato je pH enak 7.

D Kisline imajo pH manjši od 7.
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15. Obkroži pravilni odgovor. Katera voda je najtrša med naštetimi?
morska voda

destilirana voda

mineralna voda

vodovodna voda

16. Ustrezno poveži pojme iz levega stolpca s kemijskimi formulami iz desnega tako, da
na spodnjo črto zapišeš pravilno številko in črko.
A Fosfatni ion

1

NO2-

B Nitritni ion

2

NH4+

C Amonijev ion

3

PO43-

D Nitratni ion

4

NO3-

_____________________________________________________________
17. Oglej si demonstracijo delovanja čistilne naprave. Čistilno napravo skiciraj in ustrezno
označi.

18. Kaj se je zgodilo pri demonstracijskem eksperimentu prikazovanja čistilne naprave?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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SKLEP

V prvi hipotezi sem predvidevala, da je koncentracija fosfata v vodovodni vodi v mejah
dovoljene koncentracije.
Pri eksperimentalnem delu sem uporabila tri vzorce vodovodne vode. Vse vzorce sem
preučila s hitrimi testi za določanje fosfata in spektrofotometrično metodo. V obeh primerih
so bili rezultati pričakovani, in sicer v vzorcih ni bila presežena količina fosfata, ki je
zakonsko določena.
To hipotezo lahko potrdim na podlagi laboratorijskih rezultatov.
V drugi hipotezi sem predvidevala, da koncentracija fosfata v rekah presega mejno
koncentracijo.
Vsebnost fosfata v vzorcu sem preverila tudi v vzorcih rek, potokov in jezera. Ravno tako, kot
pri vodovodni vodi sem tudi tu uporabila hitre teste in spektrofotometrično metodo. Dobila
sem različne rezultate. Pri hitrih testih je bila v nekaterih primerih presežena dovoljena
vrednost za količino fosfata v vodi. Spektrofotometrična metoda pa je podala podobne
rezultate, in sicer v vzorcih naj ne bi bila presežena količina fosfata glede na dovoljene
vrednosti.
To hipotezo lahko delno ovržem na podlagi laboratorijskih rezultatov.

V tretji hipotezi sem predvidevala, da so hitri testi za določanje fosfata v vodi primerljivi z
drugimi testi.
Pri eksperimentalnem delu sem uporabila dve metodi. Prva so bili hitri testi za določanje
fosfata v vodi, druga pa spektrofotometrična metoda. Na podlagi dobljenih rezultatov sem
ugotovila, da testa nista popolnoma primerljiva. Pri hitrih testih so rezultati pokazali, da je v
nekaterih vzorcih prekoračena dovoljena meja fosfata, kar ni veljalo za spektrofotometrično
metodo.
Bolj zanesljiva se mi zdi spektrofotometrična metoda, ker sem preverila njeno točnost.
Določila sem spodnjo in zgornjo mejo merjenja. Preverila sem ponovljivost metode.
Koncentracijo pa sem določila na podlagi metode umeritvene premice in standardnih
dodatkov.
Ne smem pa izločiti človeške napake in napake instrumenta pri obeh metodah.
To hipotezo lahko ovržem na podlagi laboratorijskih rezultatov.
V četrti hipotezi se predvidevala, da prevelike količine fosfata v vodi močno vplivajo na
rastline in živali v vodi.
Prevelike količine fosfata skupaj z nitratom povzročajo evtrofikacijo. Ta se najpogosteje
pojavlja v stoječih in počasi tekočih vodah. Večja količina hranil tako omogoči hitro
razmnoževanje alg, ki prerastejo vodno površino. Poleg prekrite vodne površine je neugodno
tudi to, da alge množično odmirajo in ob bakterijski razgradnji odmrlega organskega
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materiala pride do intenzivne porabe kisika. V vodotoku se zelo zniža koncentracija kisika,
kar pa močno vpliva na organizme, ki živijo v taki vodi in so odvisni od kisika.
To hipotezo lahko potrdim na podlagi teoretičnih osnov.
Glede na dobljene rezultate ocenjujem, da je stanje rek, potokov, vodovodne vode in jezera v
dobrem ekološkem stanju. Razlog za to je verjetno delovanje čistilnih naprav in osveščenost
ljudi glede ogroženosti narave in s tem posledično tudi nas samih. Menim, da je potrebno še
naprej spodbujati ljudi, da skrbijo za čisto okolje. Potrebno je pričeti že pri majhnih otrocih v
vrtcu in potem nadgraditi v osnovnih in srednjih šolah. Pri tem, ko učimo mlade ljudi to
vpliva tudi na starejše in naše okolje bo takšno kot je, ostalo tudi za generacije, ki še prihajajo.
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